
        

PROJEKT UMOWY 
 
 

Zawarta w dniu ………………. 2020 r., pomiędzy: 

Gminą Miasta Radomia, ul. Jana Kilińskiego 30, 26-600 Radom 
REGON 670223451 
NIP 796-28-17-529 
reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Radomia – Pana Radosława Witkowskiego 
w imieniu którego działa Wiceprezydent Miasta Radomia …………………………………………na podstawie 
udzielonego mu upoważnienia 
zwaną w dalszej części „Zamawiającym”, 
a 
………………………………………………………………………………… 
REGON: ………………………………………………………………… 
NIP: ……………………………………………………………………….. 
reprezentowaną przez…………………………………….. 
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 
 

Niniejszą umowę Strony zawierają z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami) 
ponieważ wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 
30.000 euro. 

§ 1 
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje i zobowiązuje się do wykonania usługę publikacji  

ogłoszeń w prasie codziennej o zasięgu ogólnokrajowym na podstawie każdorazowego zlecenia 
Zamawiającego, o łącznej powierzchni ok. 800 cm2. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu Umowy określa Zaproszenie do złożenia oferty oraz Oferta 
Wykonawcy, stanowiące odpowiednio Załącznik Nr 1  i Załącznik Nr 2 do Umowy. 

 
§ 2 

1. Umowa obowiązuje począwszy od dnia jej zawarcia tj. od dnia ……………………..… do dnia 30 listopada 
2022 roku, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Umowa ulega rozwiązaniu przed upływem okresu wskazanego powyżej, jeżeli łączna wartość 
wykonanych publikacji osiągnie maksymalną wartość nominalną zobowiązania, o którym mowa 
w § 3 ust. 2 niniejszej Umowy.  

3. O fakcie zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 2 powyżej, Zamawiający powiadomi Wykonawcę 
odrębnym pismem. Umowa zostaje rozwiązana z dniem otrzymania powiadomienia. 

§ 3 
1. Zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą za publikację 1 cm2 ogłoszenia prasowego w prasie 

codziennej o zasięgu ogólnokrajowym, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto (wraz z kwotą 
należnego podatku VAT) w wysokości: …………………..…………………..……………………… zł (słownie złotych: 
……………………………....….…………………………………………….) 

2. Maksymalna wartość nominalna zobowiązania ustalona na podstawie cen jednostkowych 
określonych w Formularzu ofertowym nie może przekroczyć kwoty ............................................... zł brutto 
(wraz z kwotą należnego podatku VAT) słownie złotych …….............................................................................. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania Umowy mniejszej ilości powierzchni  
ogłoszeń niż przedstawionej w Zaproszeniu do złożenia oferty, a Wykonawca nie będzie z tego 
tytułu rościł roszczeń do Zamawiającego, przy czym wielkość powierzchni ogłoszeń podana 
w Zaproszeniu do złożenia oferty może ulec zmniejszeniu do 30% w zależności od potrzeb 
Zamawiającego. 

4. Strony ustalają, iż zapłata wynagrodzenia zostanie wyliczona w oparciu o faktycznie opublikowane 
ogłoszenia, w okresie obowiązywania Umowy. 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy wyliczone będzie w oparciu o ceny jednostkowe podane w Formularzu 
ofertowym. 



6. Wynagrodzenie za prawidłowo opublikowane ogłoszenie rozliczane będzie każdorazowo, 
na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, w terminie 3 dni roboczych od dnia 
publikacji  ogłoszenia.  

7. Do faktury określonej w ust. 6 powinna być dołączona, w celu potwierdzenia realizacji zlecenia, 
strona gazety z zamieszczonym ogłoszeniem. 

8. Należność płatna będzie na konto Wykonawcy w terminie 30 dni  od daty wystawienia i doręczenia 
faktury VAT na rzecz: Gminy Miasta Radomia reprezentowanej przez Prezydenta Miasta Radomia  

9. Za datę płatności ustala się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
10. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL, adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli 

na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: PEPPOL ID 7962817529. Na fakturze 
należy bezwzględnie umieścić numer umowy, jaki zostanie nadany przedmiotowemu zamówieniu 
wraz z symbolem komórki realizującej zamówienie, tj. Gd.6641………2020……….. 

11. Dane Zamawiającego do wystawienia faktury: 
Gmina Miasta Radomia 
26-600 Radom, ul. Jana Kilińskiego 30 
NIP 796-281-75-29 

§ 4 
1. Publikacja ogłoszeń realizowana będzie sukcesywnie na podstawie zlecenia udzielonego 

Wykonawcy przez Zamawiającego drogą elektroniczną za pośrednictwem e-maila lub w formie 
pisemnej. Zlecenie winno zawierać tekst ogłoszenia oraz informacje niezbędne do jego 
prawidłowego opublikowania, w tym termin publikacji ogłoszenia. Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość każdorazowego wyboru rozmiaru ogłoszenia, dnia tygodnia, w którym ma się ono 
ukazać, miejsca publikacji. 

2. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić przyjęcie zlecenia, o którym mowa w ust. 1, w możliwie 
najkrótszym czasie, nie dłuższym niż 2 godziny, licząc od momentu złożenia zlecenia przez 
Zamawiającego. Wykonawca każdorazowo przed emisją prześle projekt ogłoszenia prasowego 
do akceptacji pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Zamawiającego (w formacie PDF). 

3. W przypadku wysłania przez Zamawiającego zlecenia, o którym mowa w ust. 1, po godzinie 15.00  
w trakcie dnia roboczego lub w dniu ustawowo wolnym od pracy, Wykonawca zobowiązany jest 
potwierdzić przyjęcie zlecenia do godziny 10.00 najbliższego dnia roboczego. 

4. W przypadku braku możliwości realizacji zlecenia, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca 
poinformuje o tym Zamawiającego, w terminie o którym mowa w ust. 2, podając jednocześnie 
najbliższy możliwy termin publikacji ogłoszenia  lub inne alternatywne rozwiązanie. 

5. Zlecenie powinno być złożone nie później niż do godziny 12.00 na 2 dni przed terminem, w którym 
ogłoszenie ma być opublikowane. 

6. Zamawiający może cofnąć zlecenie publikacji ogłoszenia, nie później niż do godziny 12.00 
na 1 dzień przed terminem, w którym ogłoszenie ma być opublikowane, bez ponoszenia skutków 
finansowych. 

7. Zamawiający będzie zlecał publikację w formie ogłoszenia wymiarowego płatnego za 1cm2. 
8. Po publikacji, Wykonawca jest zobowiązany do przesłania Zamawiającemu drogą elektroniczną 

w formacie PDF strony gazety z zamieszczonym ogłoszeniem. 
9. Zamawiający zamierza zlecić publikację ogłoszeń w pełnym kolorze w prasie codziennej o zasięgu 

ogólnokrajowym. 
10. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu adres portalu internetowego, 

na którym ukaże się dane ogłoszenie w przypadku, gdy w ofercie Wykonawca zaoferuje dodatkową 
funkcjonalność. 

§ 5 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z należytą starannością oraz wedle 

najlepszej wiedzy i doświadczenia. 
2. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie usunąć we własnym zakresie i na własny koszt wszelkie 

wady, jakie ujawnią się w dniu publikacji ogłoszenia, przez publikację poprawnej treści ogłoszenia, 
nie później niż w terminie dwóch dni roboczych od dnia zgłoszenia tego faktu przez 
Zamawiającego.  

§ 6 
Zlecanie przez Zamawiającego publikacji ogłoszeń w liczbie nie powodującej osiągnięcia w całości 
kwoty określonej w § 3 ust. 2 nie uprawnia Wykonawcy do żądania wypłacenia w całości kwoty 
określonej w § 3 ust. 2. 

§ 7 
1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w następujących przypadkach: 



a) za niewykonanie Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w  wysokości 10% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2, 

b) za odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
(również w trakcie wykonywania zamówienia) – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto 
określonego w § 3 ust. 2. 

c) za zwłokę w opublikowaniu ogłoszenia – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za dane 
ogłoszenie, za każdy dzień opóźnienia wykraczający poza termin wyznaczony przez 
Zamawiającego jako dzień publikacji, 

d) za zwłokę w usunięciu wad, o których mowa w § 5 ust. 2 – w wysokości 10% wynagrodzenia 
brutto za dane ogłoszenie, za każdy dzień opóźnienia wykraczający poza termin określony 
w § 5 ust. 2, 

e) za niewywiązanie się przez Wykonawcę z zamieszczenia ogłoszenia w wydaniu internetowym 
gazety lub na portalu internetowym, Zamawiający może naliczyć karę umowna w wysokości  
5% wynagrodzenia brutto za dane ogłoszenie w przypadku, gdy w ofercie Wykonawca 
zaoferuje dodatkową funkcjonalność. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia przysługującego 
Wykonawcy od Zamawiającego. 

3. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających wysokość 
zastrzeżonych na jego rzecz kar umownych. 
 

§ 8 
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający 
może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonanej przez niego części umowy. Wykonawca nie może dochodzić 
od Zamawiającego jakiegokolwiek odszkodowania ponad kwotę, o której mowa w zdaniu 
poprzednim. 

3. W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania Umowy przez Wykonawcę, 
Zamawiający może od Umowy odstąpić w całości lub w części po uprzednim wezwaniu Wykonawcy 
do należytego wykonania Umowy i wyznaczeniu w tym celu dodatkowego terminu, jednakże nie 
dłuższego niż 3 (trzy) dni, z zastrzeżeniem odstąpienia od Umowy w przypadku bezskutecznego 
upływu tego terminu. 

4. Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub części w trybie natychmiastowym (bez 
potrzeby wyznaczania dodatkowego terminu) w razie zwłoki Wykonawcy w wykonaniu zlecenia 
publikacji przekraczającego 20 dni w stosunku do wyznaczonego terminu. 

5. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w całości lub części w trybie natychmiastowym 
w przypadku gdy: 

1) otwarte zostało postępowanie likwidacyjne Wykonawcy, 
2) Wykonawca popadł w stan upadłości, 
3) Wykonawca został wykreślony z właściwej ewidencji lub rejestru, 
4) dokonano zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym wykonanie Umowy. 

6.  Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić pisemnie Zamawiającego o zaistnieniu  
    zdarzeń, o których mowa w ust. 5. 

7.  W przypadku odstąpienia od Umowy w całości- w przypadku o którym mowa w ust. 1 lub części,  
    Wykonawca sporządzi przy udziale Zamawiającego protokół zaawansowania realizacji umowy  
    według stanu na dzień odstąpienia od Umowy. 

8.  Odstąpienie od Umowy lub pozostałej do wykonania jej części nie ogranicza w żaden sposób  
    uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia kar umownych. 
 

§ 9 
Pod rygorem nieważności wszelkie zmiany Umowy dokonywane są na piśmie w formie aneksu 
do Umowy. 

 § 10 
Opłaty i koszty związane z wykonaniem przedmiotu Umowy obciążają Wykonawcę. 
 

 § 11 
Zabrania się cesji wierzytelności wynikających z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego. 
 



  § 12 
W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie: 
Kodeks Cywilny oraz inne mające zastosowanie w niniejszej sprawie przepisy prawne. 
 

§ 13 
Ewentualne spory mogące wyniknąć z Umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy miejscowo 
dla siedziby Zamawiającego. 

 § 14 
Umowa ma charakter jawny, a informacje w niej zawarte podlegają publikacji w prowadzonym przez 
Zamawiającego na swojej stronie internetowej Elektronicznym Rejestrze Umów. 

 

§ 15 
Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a drugi 
Zamawiający. 
                               

                                                      

                                                                                                                                                                                                                                   
      Zamawiający                                 Wykonawca 
 
 
                                                                     
 
 
                                                                    Skarbnik Miasta 
 

 

 

 

 

 

Oświadczenie:  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych przez Urząd Miejski w Radomiu, 
w związku z prowadzonym przez ww. Urząd Elektronicznym Rejestrem Umów, zgodnie z ustawą 
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000) oraz ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016). 
 
 
 
 
 
 

..…….………………………………………  
Wykonawca 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 



a.  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia z siedzibą w Radomiu 

ul. Kilińskiego 30; 

b.  kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Panem Mateuszem Szczypior – iod.kontakt@umradom.pl;  

c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu 

- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r.; 

d.  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 

e.  Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie  

instrukcją kancelaryjną; 

f.  posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania lub ograniczenia przetwarzania; 

g.   ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


