Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 1/PBU/2021/LGD

Umowa (wzór) na wykonanie usługi
na usługę opracowania, składu i druku publikacji promującej lokalne
dziedzictwo kulturowe i historyczne w ramach projektu
Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki oraz zachowania
dziedzictwa kulturowego na obszarze objętym marką "Malowniczy Wschód"
zawarta w dniu …………………… w Chełmie

między:
Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” Pl. Niepodległości 1, pok.
331, 22-100 Chełm, NIP 5632353043, REGON 060407999, reprezentowanym
przez:………………………., zwanym dalej „Zamawiającym”
a
………………………………………………, zwaną/nym dalej „Wykonawcą”
Zamawiający i Wykonawca zwani są dalej łącznie „Stronami”. Strony postanawiają co
następuje:
§ 1.
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1. Zamawiający zleca Wykonawcy wykonanie usługi polegającej na opracowaniu treści i
grafiki, składzie, druku i dostawie publikacji projektowej promującej kulturowe i historyczne
dziedzictwo gmin realizujących projekt tj. gminy: Białopole, Dorohusk, Kamień, Leśniowice,
Wojsławice, Żmudź i Rivne (Ukraina) w ramach projektu Współpraca polsko-ukraińska na
rzecz rozwoju turystyki oraz zachowania dziedzictwa kulturowego na obszarze objętym marką
"Malowniczy Wschód" realizowanego w ramach Priorytetu 1.1 Promocja kultury lokalnej i
historii Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020, nr
umowy grantowej PLBU.01.01.00-06-0880/19.
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Przedmiot umowy

2. W ramach usługi wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia
zgodnie z: wymaganiami określonymi w ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT nr
1/PBU/2021/LGD oraz złożoną ofertą.
§ 2.
Termin realizacji
1. Zamówienie będzie realizowane w okresie od dnia podpisania umowy do 30 września 2021
roku.
2. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach, takich jak siła wyższa, przesunięcia w
harmonogramie realizacji projektu, ma prawo zmienić terminy zakończenia realizacji
zamówienia/usługi.
§ 3.
Warunki realizacji przedmiotu umowy
1. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia, dysponuje wiedzą, doświadczeniem oraz
posiada niezbędne umiejętności do należytego wykonania przedmiotu umowy i zobowiązuje
się wykonać go ze szczególną starannością, rzetelnością a także dbałością o najwyższą jakość
usług i sprawną współpracę z Zamawiającym.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z umową
i aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
3. Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy może za zgodą Zamawiającego korzystać
z usług podwykonawców. W przypadku podwykonawców płatność na rzecz Wykonawcy
nastąpi po przedstawieniu dowodu zapłaty przez niego należności podwykonawcom.
4. Zamawiający ma prawo kontrolować przebieg prac Wykonawcy nad realizacją każdego
elementu usługi, a Wykonawca będzie na każdą prośbę Zamawiającego udzielał mu żądanych
informacji.
5. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą przy wykonywaniu
przedmiotu umowy, a w szczególności do:
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2) dokonywania niezwłocznie akceptacji lub konsultacji w sprawach wskazanych przez
Wykonawcę.
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1) przekazywania Wykonawcy wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowej
i skutecznej realizacji przedmiotu umowy,

§ 4.
Wynagrodzenie i warunki płatności
1. Za prawidłowe wykonanie usługi określonej w § 1. Wykonawcy przysługuje
wynagrodzenie w łącznej kwocie ………………………………………..złotych brutto,
zgodnie z ofertą cenową złożoną przez Wykonawcę w odpowiedzi na Zaproszenie do
składania ofert Zamawiającego.
2. Wynagrodzenie płatne będzie po prawidłowym wykonaniu usługi potwierdzonej
protokołem odbioru usługi.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 płatne będzie na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawcę z 21-dniowym terminem płatności.
4. Wykonawca może wystawić fakturę VAT dopiero po odbiorze przedmiotu umowy przez
Zamawiającego potwierdzonym protokołem odbioru.
5. Wynagrodzenie zostanie zapłacone przelewem na wskazane na fakturze konto bankowe
Wykonawcy.
§ 5.
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w przypadku
zaistnienia następujących okoliczności:
a) działania siły wyższej rozumianej jako okoliczności, które pomimo zachowania należytej
staranności są nieprzewidywalne oraz którym nie można zapobiec lub przeciwstawić się
skutecznie,
b) innych przyczyn obiektywnie niezależnych od stron (ocena należy do Zamawiającego),
c) utraty w trakcie realizacji usługi dofinansowania na realizację projektu „Współpraca polsko
– ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym” lub rozwiązania umowy
na dofinansowanie projektu,
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2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w przypadku
zaistnienia uzasadnionych zmian w zakresie wykonania umowy proponowanych przez
Wykonawcę lub Zamawiającego korzystnych dla Zamawiającego po uzyskaniu akceptacji
Zamawiającego.
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d) rezygnacji w trakcie realizacji usługi któregoś z partnerów projektu (gmin: Białopole,
Dorohusk, Kamień, Leśniowice, Wojsławice, Żmudź, Rivne) z udziału w projekcie.

§ 6.
Kary umowne i rozwiązanie Umowy
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) w wysokości 10 % wartości brutto Umowy, wskazanej w § 4 ust. 1, w przypadku
odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
b) w wysokości 1 proc. wartości brutto Umowy, wskazanej w § 4 ust. 1, za każdy dzień
zwłoki w wykonaniu umowy.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
przekraczającego wysokość kary umownej.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy:
a.

zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, układowe lub likwidacyjne wobec
Wykonawcy,

b.

nastąpi znaczne pogorszenie sytuacji Wykonawcy, szczególnie w razie powzięcia
wiadomości o wszczęciu postępowania egzekucyjnego wobec majątku Wykonawcy,

c.

Wykonawca nie wywiązuje się należycie i terminowo z obowiązków wynikających
z umowy.

5. W przypadkach odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, o których mowa
w ust. 4, Wykonawcy nie należy się żadne odszkodowanie za wykonane do tego czasu
czynności i Wykonawca zobowiązuje się, że nie będzie dochodził wobec Zamawiającego
żadnych roszczeń w tym zakresie.
§ 7.
Postanowienia różne
1. Przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym do kontaktów z Wykonawcą jest:
……………………………..- ……………………, numer telefonu: …………………….,
adres poczty elektronicznej: ………………………………… .

4.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wzgląd w dokumenty Wykonawcy związane
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3. Korespondencja między stronami będzie się odbywać drogą elektroniczną, faxem lub
pocztą tradycyjną.
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2. Przedstawicielem Wykonawcy koordynującym wykonanie przedmiotu umowy jest:
………………..…… – …………………………….., numer telefonu: ……………………,
adres poczty elektronicznej: ………………………………………… .

z realizowaną umową.
5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
7. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów sądów między Stronami jest sąd właściwy
dla Zamawiającego.
8. Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
strony.

___________________

___________________

Zamawiający

Wykonawca

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się ze wzorem umowy.

podpis Wykonawcy
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Data

…................................................
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…………………………………

