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Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego 
 

PROJEKT UMOWY 
 
Dnia ………………..……………….. w Warszawie, pomiędzy: 
 
Biblioteką Publiczną m.st. Warszawy– Biblioteką Główną Województwa Mazowieckiego z 

siedzibą w Warszawie ul. Koszykowa 26/28, zarejestrowaną w Rejestrze Instytucji Kultury dla których 
organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/7/99, posiadającą NIP 
526-12-87-150 i REGON 000278681, reprezentowaną przez: 

……………………………………………………………z jednej strony, 
zwaną dalej Zamawiającym,  
a 
…………… KRS ………………, NIP: ……………., REGON: ……………………., reprezentowanym 
przez:…………………………… 
zwanym dalej Wykonawcą, 

 
po przeprowadzeniu postępowania z zachowaniem zasady konkurencyjności, zgodnie z postanowieniami 
„Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020” z dnia 19.09.2016 r. oraz 
na podstawie „Regulaminu udzielania w Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy – Bibliotece Głównej 
Województwa Mazowieckiego zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 
pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych” wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora Biblioteki nr 1/2017 z 
dnia 03.01.2017 r. 

 

zawarto umowę o treści następującej: 

 
§ 1. 

1. Przedmiotem umowy jest publikacja w prasie artykułu sponsorowanego na temat 
realizowanego Projektu pn. „Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego 
w Warszawie. Etap II.”, dalej „Przedmiot umowy”. 

2. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na lata 2014-2020. 

Oś Priorytetowa VIII - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie 8.1 
Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. 

3. Przedmiot umowy wykonywany będzie na warunkach określonych w niniejszej umowie, w Zapytaniu 
Ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącą 
załącznik nr 2 do umowy. 

 

4. Wykonawca nie może powierzyć wykonania Przedmiotu umowy osobom trzecim bez zgody 

Zamawiającego. W przypadku powierzenia wykonania całości lub części Przedmiotu mowy osobom 
trzecim,  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich działania lub zaniechania jak za swoje własne i 
jest zobowiązany solidarnie z osobami trzecimi do naprawienia szkody wyrządzonej Zamawiającemu. 

§ 2. 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot umowy z zachowaniem staranności i rzetelności 

zawodowej. 

 
2. Publikacja artykułu sponsorowanego (dalej „Artykuł”) nastąpi w ciągu 14 dni od otrzymania od 

Zamawiającego pisemnego zlecenia przesłanego drogą elektroniczną, na adres wskazany przez 
Wykonawcę. Zlecenie zawierać będzie materiały i informacje niezbędne do publikacji Artykułu. 

mailto:biblioteka@koszykowa.pl


   
 

 

Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

 

 

Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego 

ul. Koszykowa 26/28, 00-950 Warszawa, skrytka nr 365, tel. 22-5374-158, biblioteka@koszykowa.pl  
 

Zapytanie Ofertowe RNP.26.PBII.ZO.2.2018   
 

 

3. Każdy Artykuł zostanie opracowany przez Wykonawcę, zgodnie z koncepcją Zamawiającego na 
podstawie przekazanych materiałów.   
 

4. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt każdego Artykułu przygotowanego do druku, przed 
jego publikacją(układ treści i grafiki).   
 

5. Wykonawca skieruje Artykuł do publikacji po ostatecznym zaakceptowaniu przez Zamawiajacego 

projektu Artykułu.  
 
6. Zamawiający wymaga umieszczenia Artykułów w pełnym kolorze, jednocześnie w wydaniu 

papierowym i na stronach internetowych danego tytułu prasowego. 
 
7. Wykonawca zapewni, aby w każdym opublikowanym Artykule sponsorowanym znalazły się 

obowiązujące logotypy przekazane przez Zamawiającego.  
 
8. W treści każdego opublikowanego Artykułu Wykonawca umieści informację: „Artykuł   

współfinansowany   przez   Unię Europejską ze środków   Europejskiego Funduszu  Rozwoju  

Regionalnego  w ramach   Programu  Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”.  
 
9. Przy publikacji Wykonawca winien stosować zasady wynikające z następujących  dokumentów:  

1) „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie 
informacji i promocji”;  

2) „Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki 

spójności na lata 2014-2020”;  

3) „Grafika komunikatów w perspektywie finansowej 2014-2020.”  
 

10. Wymienione w  ustępie powyżej wytyczne zawierają m.in. wzory logotypów z odwołaniem słownym 
do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz logotypów Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko. 
 

11. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w ciągu 4 dni od publikacji - egzemplarz tytułu prasowego (w 
formie drukowanej, papierowej) zawierającego opublikowany Artykuł. 

§ 3. 
Termin realizacji Przedmiotu umowy: od dnia zawarcia umowy do 30.11.2018 r  
 

§ 4. 
1. Za wykonanie Przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości nie 

………………………….zł brutto w tym ………..% podatek VAT w kwocie…………………….. zł, zgodnie z Ofertą 
Wykonawcy.  

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem, na podstawie faktury VAT wystawionej po publikacji 
Artkułu, na konto podane na fakturze, w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury.  

 

3. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
4. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonywać cesji długów Zamawiającego, 

wynikających z realizacji przedmiotowej umowy, na rzecz innych podmiotów. 
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie należności Wykonawcy związane z 

wykonaniem Przedmiotu umowy i wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego 
związane z wykonaniem niniejszej umowy.  

§ 5. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania podczas realizacji Przedmiotu umowy przepisów 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 
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880 z późn. zm.), nie naruszania praw majątkowych osób trzecich i publikowania Artykułów w stanie 
wolnym od obciążeń prawami osób trzecich. W przypadku naruszenia praw majątkowych osób 

trzecich Wykonawca ponosił będzie wyłączną odpowiedzialność względem tych osób. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne utworów, a w 

szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności 
intelektualnej. W przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Zamawiającemu, 
Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich oraz do zwolnienia 

Zamawiającego z obowiązku świadczenia z tego tytułu, a także zwrotu Zamawiającemu poniesionych 
z tego tytułu kosztów i utraconych korzyści. 

 
§ 6. 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie 7 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 

wykonania części umowy. 
 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy jeżeli Wykonawca 
naruszy w sposób istotny postanowienia niniejszej umowy nie realizując terminowo swoich 
obowiązków umownych, jeżeli Wykonawca wykonuje swe umowne obowiązki bez należytej 
staranności, w sposób zakwestionowany przez Zamawiającego i gdy mimo dodatkowego, pisemnego 
wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonywaniu tych obowiązków w wyznaczonym 

terminie. 
3. W  przypadku  błędów  w  publikacji Artykułu  (np. niezgodność opublikowanej treści z treścią 

przesłaną przez Zamawiającego) Wykonawca zobowiązany jest do ponownej publikacji na swój koszt 

poprawionego tekstu Artykułu. Termin ponownej publikacji zostanie ustalony między Stronami. 
 

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  
1) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% 

wartości całkowitego wynagrodzenia umownego brutto; 

2) za opóźnienie w realizacji zobowiązań, o których mowa w §2 ust. 12 – w wysokości 0,2%% 
wartości całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia; 
 

3) za opóźnienie w publikacji artykułu, licząc od ustalonego terminu, o którym mowa w §2 ust. 2 

umowy - w wysokości 0,2% wartości całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, za każdy 
dzień opóźnienia. 
 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia 
Wykonawcy. 

6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 
przewyższającego ustalone kary umowne.   

§ 7. 
1. Zamawiający dopuszcza dokonanie następujących zmian treści zawartej umowy, spowodowane: 

1) koniecznością zmiany wynagrodzenia o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek podatku VAT, 
obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego; 

2) zmiany terminu realizacji umowy – wydłużenia o czas niezbędny do prawidłowej realizacji 

przedmiotu umowy, w związku z: 
a) brakiem lub przerwaniem dofinansowania projektu z Funduszy Europejskich o czas niezbędny 

do odzyskania źródeł dofinansowania;  
b) wystąpieniem siły wyższej rozumianej jako zdarzenie nagłe, niezależne od wiedzy i woli stron, 

którego nie można było przewidzieć ani mu zapobiec przy dołożeniu należytej staranności, lub 
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działania osób trzecich, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, 
uniemożliwiającej realizację przedmiotu umowy lub powodującej konieczność przesunięcia 

terminu jej realizacji o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego 
działania, 

 
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu publikacji artykułu (bez konsekwencji 

finansowych). 

§ 8. 
1. Wykonawca zapewni możliwość stałego kontaktu z Zamawiającym w dni robocze, w godzinach 12:00-

16:00. 
 
2. Osobami upoważnionymi do stałego kontaktu w sprawie realizacji Przedmiotu umowy są: 

1) ze strony Wykonawcy ……………..……………………, tel. ……………., e-mail: …………………………..……; 
2) ze strony Zamawiającego………………………………, tel. ……………., e-mail: ………………………………..; 
 

3. Zmiana osób określonych w ustępie powyżej wymaga powiadomienia drugiej Strony na piśmie i nie 
wymaga zmiany treści niniejszej umowy. 
 

4. Strony zastrzegają sobie możliwość przekazywania uwag oraz informacji i materiałów niezbędnych do 
realizacji przedmiotu umowy drogą elektroniczną (bez opatrywania kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym) i telefoniczną – na numery i adresy e-mail wskazane w ust. 2. 

 

5. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.) podczas realizacji 
Przedmiotu umowy i nienaruszania praw majątkowych osób trzecich.  

§ 9. 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  
 

2. Strony umowy deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub 
wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze negocjacje w celu rozstrzygnięcia takiego sporu. W 
przypadku niedojścia do porozumienia w drodze negocjacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia 
doręczenia przez jedną ze Stron drugiej Stronie pisemnego wezwania do negocjacji w celu 
zakończenia sporu, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu Sądowi powszechnemu miejscowo 
właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

 
3. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego 

i inne powszechnie obowiązujące dotyczące Przedmiotu umowy. 
 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 
 
 

ZAMAWIAJĄCY                                                      WYKONAWCA 
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