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Załącznik nr 2 do SIWZ 

UMOWA 

 (wzór) 

zawarta w …………………. w dniu ………………… pomiędzy: 

Krakowskim Biurem Festiwalowym z siedzibą w Krakowie, 30-311 Kraków, ul. Wygrana 2, wpisanym do Rejestru 

Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków pod nr 19, NIP 676-17-87-436, REGON: 351210040, 

reprezentowanym przez: ……………………,  zwanym dalej Zamawiającym 

a 

……………………………….., zwanym dalej Wykonawcą 

 
Wyboru Wykonawcy dokonano w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).  

 

§ 1.  

1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnej publikacji ogłoszeń prasowych w prasie 

polskiej lub zagranicznej**, zamawianych przez Zamawiającego, zgodnie z poniższą specyfikacją i załącznikiem nr 1 

do umowy*: 

dla części 1 zamówienia:** 

1) <Magazyn 1 - tytuł>, ogłoszenie reklamowe, wielkość: 1 strona, pierwsza połowa magazynu**, na prawej 

stronie, strony redakcyjne; 

2) <Magazyn 2 - tytuł>, ogłoszenie reklamowe, wielkość: 1/3 strony, pierwsza połowa magazynu**, na prawej 

stronie, strony redakcyjne; 

3) <Magazyn 3 - tytuł>, ogłoszenie reklamowe, wielkość: 1/2 strony, pierwsza połowa magazynu**, na prawej 

stronie, strony redakcyjne; 

4) <Magazyn 4 - tytuł>, ogłoszenie reklamowe, wielkość: 1/3 strony, pierwsza połowa magazynu**, na prawej 

stronie, strony redakcyjne; 

5) <Magazyn 5 - tytuł>, ogłoszenie reklamowe, wielkość: 1/2 strony, pierwsza połowa magazynu**, na prawej 

stronie, strony redakcyjne; 

6) <Magazyn 6 - tytuł>, ogłoszenie reklamowe, wielkość: 1/2 strony, pierwsza połowa magazynu**, na prawej 

stronie, strony redakcyjne; 

7) <Magazyn 7 - tytuł>, ogłoszenie reklamowe, wielkość: 1/3 strony, pierwsza połowa magazynu**, na prawej 

stronie, strony redakcyjne; 

8) <Magazyn 8 - tytuł>, ogłoszenie reklamowe, wielkość: 1/2 strony, pierwsza połowa magazynu**, na prawej 

stronie, strony redakcyjne, data publikacji: maj 2019 roku; 

9) <Magazyn 9 - tytuł>, ogłoszenie reklamowe, wielkość: 1/2 strony, pierwsza połowa magazynu**, na prawej 

stronie, strony redakcyjne; 

10) <Magazyn 10 - tytuł>, ogłoszenie reklamowe, wielkość: nie mniejsze niż 250 x 179,4 mm, pierwsza połowa 

magazynu**, na prawej stronie, strony redakcyjne; 

11) <Magazyn 11 - tytuł>, ogłoszenie reklamowe, wielkość: 1/3 strony, pierwsza połowa magazynu**, na prawej 

stronie, strony redakcyjne; 

12) <Magazyn 12 - tytuł>, ogłoszenie reklamowe, wielkość: 1/2 strony, pierwsza połowa magazynu**, na prawej 

stronie, strony redakcyjne; 

13) <Magazyn 13 - tytuł>, ogłoszenie reklamowe, wielkość: 1/2 strony, pierwsza połowa magazynu**, na prawej 

stronie, strony redakcyjne. 

 
dla części 2 zamówienia:** 

14) <Magazyn 1 - tytuł>, ogłoszenie reklamowe, wielkość: 1/2 strony, pierwsza połowa magazynu**, na prawej 

stronie, data publikacji: sierpień 2019 roku; 
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15) <Magazyn 2 - tytuł>, ogłoszenie reklamowe, wielkość: 1 strona, pierwsza połowa magazynu**, na prawej 

stronie; 

16) <Magazyn 3 - tytuł>, ogłoszenie reklamowe, wielkość: 1 strona, pierwsza połowa magazynu**, na prawej 

stronie, data publikacji: maj 2019 roku; 

17) <Magazyn 4 - tytuł>, ogłoszenie reklamowe, wielkość: 1/3 strony (w poziomie, u dołu strony), pierwsza połowa 

magazynu**, na prawej stronie; 

18) <Magazyn 5 - tytuł>, ogłoszenie reklamowe, wielkość: 1 strona, pierwsza połowa magazynu**, na prawej 

stronie; 

19) <Magazyn 6 - tytuł>, ogłoszenie reklamowe, wielkość: 1 strona, pierwsza połowa magazynu**, na prawej 

stronie. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania niniejszej umowy zgodnie z ofertą złożoną w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego zatytułowanym Zakup ogłoszeń prasowych w 2019 roku Część 1 zamówienia Zakup 

ogłoszeń prasowych na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego** Część 2 zamówienia Zakup ogłoszeń 

prasowych na potrzeby Centrum Kongresowego ICE Kraków**, numer sprawy DP-271-5/2019. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, że przy wykonywaniu zobowiązań wynikających z niniejszej umowy dołoży należytej 

staranności wymaganej w stosunkach gospodarczych pomiędzy podmiotami profesjonalnie świadczącymi swoje 

usługi. W szczególności dołoży wszelkich starań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dla informacji wrażliwych, 

w jakich posiadanie wejdzie w związku z realizacją niniejszej umowy. 

4. Przy realizacji postanowień niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest do uwzględniania wskazówek i zaleceń 

Zamawiającego zgłaszanych w trakcie wykonywania zobowiązań objętych niniejszą umową, chyba że byłyby one 

niezgodne z przepisami prawa, zasadami wiedzy lub wykraczały poza przedmiot umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że uzyskał od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego wykonania 

umowy. 

 

§ 2.  

1. Zamawiający w trakcie realizacji umowy będzie zamawiał publikację ogłoszeń zgodnie ze specyfikacją określoną w 

§ 1 ust. 1 oraz załączniku nr 1 do niniejszej umowy z odpowiednim wyprzedzeniem przewidzianym dla danego typu 

ogłoszeń. Zdania poprzedzającego nie stosuje się do ogłoszeń, których termin publikacji został wskazany przez 

Zamawiającego w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.  

2. Zamówienia przesyłane będą Wykonawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: ………….….. i będą zawierać co 

najmniej liczbę zamawianych ogłoszeń danego typu oraz terminy publikacji. Wykonawca obowiązany jest 

niezwłocznie potwierdzić drogą elektroniczną przyjęcie zamówienia.  

3. W terminie do tygodnia od dnia zawarcia umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie specyfikacje 

techniczne (wymagania techniczne) jakim powinny odpowiadać projekty poszczególnych typów ogłoszeń. W 

sytuacji gdy wymagania techniczne wydawcy ulegną zmianie w trakcie realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany 

jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Zamawiającego oraz również niezwłocznie przekazać nowe 

wymagania. 

4. Projekty graficzne ogłoszeń zostaną opracowane przez Zamawiającego, zgodnie z wymaganiami, o których mowa 

w ust. 3 i przekazane Wykonawcy w terminie umożliwiającym publikację poszczególnych ogłoszeń. 

5. Zamawiający wyraża zgodę na korzystanie przez Wykonawcę z projektów graficznych ogłoszeń, o których mowa 

w ust. 4 wyłącznie w związku i na potrzeby realizacji niniejszej umowy. Zamawiający oświadcza, że wszelkie prawa 

własności intelektualnej dotyczące projektów ogłoszeń należą do Zamawiającego oraz że nie naruszają 

jakichkolwiek praw osób trzecich, a także nie zachodzą jakiekolwiek podstawy do zgłoszenia przez osoby trzecie 

roszczeń do praw własności intelektualnej. 

6. W celu udokumentowania opublikowania poszczególnych ogłoszeń prasowych, w terminie do dwóch tygodni po 

publikacji ogłoszenia, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu 1 egzemplarz magazynu, w którym 
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ogłoszenie zostało opublikowane oraz przekazać kopię opublikowanego ogłoszenia (skan) drogą elektroniczną na 

adres e-mail osoby wskazanej w § 5 ust. 1 umowy. 

7. W terminie do miesiąca po zakończeniu obowiązywania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest przekazać 

na adres e-mail osoby wskazanej w § 5 ust. 1 umowy zbiorczy raport z realizacji umowy, zawierający skany 

wszystkich ogłoszeń, terminy ich publikacji oraz tytuły magazynów, w których się ukazały. 

 

§ 3.  

Umowa będzie realizowana od dnia zawarcia do wyczerpania kwoty łącznego maksymalnego wynagrodzenia 

wskazanej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2019 roku.  

 

§ 4.  

1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy nie przekroczy łącznie kwoty  ……………. zł brutto 

(słownie: …………………………….) <kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia>, w 

tym stawka podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Należne Wykonawcy wynagrodzenie będzie ustalane zgodnie z następującymi cenami jednostkowymi: 

 

dla części 1 zamówienia**: 

1) za publikację jednego ogłoszenia, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1): ……………………………….zł brutto (słownie: 

……………………….); 

2) za publikację jednego ogłoszenia, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2): ………………………………….zł brutto (słownie: 

……………………….); 

3) za publikację jednego ogłoszenia, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 3): ………………………………….zł brutto (słownie: 

…………………….); 

4) za publikację jednego ogłoszenia, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 4): ………………………………….zł brutto (słownie: 

…………………….); 

5) za publikację jednego ogłoszenia, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 5): ………………………………….zł brutto (słownie: 

…………………….); 

6) za publikację jednego ogłoszenia, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 6): ………………………………….zł brutto (słownie: 

…………………….); 

7) za publikację jednego ogłoszenia, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 7): ………………………………….zł brutto (słownie: 

…………………….); 

8) za publikację ogłoszenia, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 8): ………………………………….zł brutto (słownie: 

…………………….); 

9) za publikację jednego ogłoszenia, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 9): ………………………………….zł brutto (słownie: 

…………………….); 

10) za publikację jednego ogłoszenia, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 10): ……………………………….zł brutto (słownie: 

…………………….); 

11) za publikację jednego ogłoszenia, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 11): ……………………………….zł brutto (słownie: 

…………………….); 

12) za publikację jednego ogłoszenia, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 12): ……………………………….zł brutto (słownie: 

…………………….); 

13) za publikację jednego ogłoszenia, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 13): ……………………………….zł brutto (słownie: 

…………………….).** 

 
dla części 2 zamówienia**: 

14) za publikację ogłoszenia, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 14): ……………………………….zł brutto (słownie: 

…………………….); 
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15) za publikację jednego ogłoszenia, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 15): ……………………………….zł brutto (słownie: 

…………………….); 

16) za publikację ogłoszenia, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 16): ……………………………….zł brutto (słownie: 

…………………….); 

17) za publikację jednego ogłoszenia, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 17): …………………………….zł brutto (słownie: 

…………………….); 

18) za publikację jednego ogłoszenia, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 18): …………………………….zł brutto (słownie: 

…………………….); 

19) za publikację jednego ogłoszenia, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 19): …………………………….zł brutto (słownie: 

…………………….).** 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie w częściach, po realizacji jednostkowego zamówienia, w wysokości 

obliczonej na podstawie ilości zamówionych ogłoszeń danego typu oraz cen jednostkowych właściwych dla 

zamówionych typów ogłoszeń wskazanych odpowiednio w ust. 1 pkt od 1 do 19**, z zastrzeżeniem ust. 5. 

4. Wynagrodzenie uiszczane będzie przelewem na numer rachunku bankowego Wykonawcy o numerze 

……………………………………., w terminie do 21 dni po przedłożeniu prawidłowej faktury w siedzibie Zamawiającego. 

Zamawiający wyraża zgodę na przesłanie faktur drogą elektroniczną.  

5. Wykonawcy nie służy roszczenie o realizację niniejszej umowy w wysokości określonej w ust. 1. Nie później niż na 

dwa tygodnie przed terminem publikacji ogłoszenia, Zamawiający może poinformować Wykonawcę o rezygnacji 

z publikacji zamówionego ogłoszenia w czasopiśmie.  

6. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT). 

7. Wykonawca oświadcza, że jest / nie jest** czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT). 

 

§ 5.  

1. Osobą upoważnioną w imieniu Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą oraz koordynowania prawidłowości 

realizacji umowy jest ……………………….., tel.  ………………….., e-mail: ……………………………………………….. 

2. Osobą upoważnioną w imieniu Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym jest …………………………………….. , tel. 

………………………………………., e-mail: …………………………………………….... 

 

§ 6.  

1. Wykonawca nie zamierza powierzyć wykonania części umowy podwykonawcy./ Wykonawca zamierza powierzyć 

wykonanie następującej/następujących części umowy …<nazwa części>……….. podwykonawcy/podwykonawcom 

…..<nazwa podwykonawcy>.**  

2. Podwykonawca <nazwa podwykonawcy> jest podmiotem, na zdolnościach lub sytuacji którego Wykonawca polegał 

w celu potwierdzenia spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej w postępowaniu w sprawie 

zamówienia publicznego numer DP-271-5/2019. ** 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich zmianach w zakresie realizacji umowy 

przez podwykonawców, w tym w szczególności przekazywania informacji na temat nowych podwykonawców, 

którym zamierza powierzyć realizację usług w późniejszym okresie. 

4. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części umowy nastąpi w trakcie jej realizacji, nie później niż 

w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia Zamawiającego o realizacji części umowy przez podwykonawcę, 

Wykonawca przedstawia Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wobec tego 

podwykonawcy. 

5. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca 

obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części umowy 

podwykonawcy. 

6. Powierzenie wykonania części umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte 

wykonanie tej części umowy.  
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§ 7.  

1. Strony ustalają kary umowne przysługujące Zamawiającemu w następujących przypadkach: 

1) publikacji zamówionego ogłoszenia niezgodnie z podaną w § 1 ust. 1 umowy wielkością lub lokalizacją (w tym w 

innym czasopiśmie) - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50% wynagrodzenia za 

publikację danego ogłoszenia, wskazanego w § 4 ust. 1 pkt 1) – 19)** umowy; 

2) publikacji zamówionego ogłoszenia niezgodnie ze wskazaną w zamówieniu lub załączniku nr 1 do niniejszej 

umowy datą publikacji - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50% wynagrodzenia za 

publikację danego ogłoszenia, wskazanego w § 4 ust. 1 pkt 1) – 19)** umowy; 

3) publikacji danego ogłoszenia o treści nieodpowiadającej przesłanemu przez Zamawiającego projektowi - 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% wynagrodzenia za publikację danego 

ogłoszenia, wskazanego w § 4 ust. 1 pkt 1) – 19)** umowy; 

4) nieprzesłania potwierdzenia publikacji ogłoszenia zgodnie z § 2 ust. 6 umowy – Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia za publikację danego ogłoszenia, wskazanego 

w § 4 ust. 1 pkt 1) – 19)** umowy; 

5) nieprzekazania Zamawiającemu zbiorczego raportu z realizacji umowy, o którym mowa w § 2 ust. 7 umowy - 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3% łącznego maksymalnego wynagrodzenia, o 

którym mowa w § 4 ust. 1 umowy; 

6) gdy Wykonawca nie informuje Zamawiającego o wszelkich zmianach w zakresie realizacji umowy przez 

podwykonawców, w tym w szczególności nie przekazuje informacji na temat nowych podwykonawców, którym 

zamierza powierzyć realizację usług w późniejszym okresie – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 

w wysokości 500,00 zł za każde naruszenie; 

7) gdy Wykonawca nie przedstawi w terminie oświadczenia, o którym mowa w § 6 ust. 3/4** umowy – Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia; 

8) innego nienależytego wykonania postanowień umowy – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 

w wysokości 10 % łącznego maksymalnego wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy; 

9) w przypadku odstąpienia od umowy wynikającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% łącznego maksymalnego wynagrodzenia, określonego 

w § 4 ust. 1 umowy. 

2. Naliczone kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy. 

3. Na naliczoną karę umową Zamawiający każdorazowo wystawi notę obciążeniową. 

4. W przypadku, gdy wysokość kary umownej przewyższa kwotę wynikającą z faktury (faktur), różnicę pomiędzy notą 

obciążeniową a fakturą (fakturami) Wykonawca zobowiązany jest wpłacić na rachunek Zamawiającego w terminie 

do 7 dni od dnia wystawienia noty obciążeniowej. 

5. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie wykluczają prawa żądania zapłaty odszkodowania na zasadach 

ogólnych, jeżeli wysokość szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

 

§ 8.  

1. Z zachowaniem prawa do nałożenia kar umownych, o których mowa w § 7 ust. 1, Zamawiający będzie mógł odstąpić 

od umowy w sytuacji gdy zaistnieje jedna z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, w terminie 7 dni od dnia kiedy Zamawiający powziął informacje o okolicznościach 

warunkujących odstąpienie od umowy.  

2. W sytuacji gdy zaistnieje jedna z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub ust. 5 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, Wykonawca może przedstawić Zamawiającemu dowody na to, że podjęte przez niego 

środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności może udowodnić naprawienie szkody 

wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub 

naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz 
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podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania 

dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Zdania 

pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym 

wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 

obowiązywania tego zakazu. 

3. Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, może uznać, że dowody, o których 

mowa w ust. 2 są wystarczające do uznania rzetelności Wykonawcy. Wówczas Zamawiającemu nie przysługuje 

prawo odstąpienia od umowy zgodnie z ust. 1. 

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 

istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od 

umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wówczas Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 9.  

1. Żadna ze stron nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za szkodę, koszty lub wydatki powstałe w wyniku 

lub w związku z opóźnieniem, nienależytym wykonaniem lub niewykonaniem umowy, jeżeli nastąpiło to w związku 

z zaistnieniem okoliczności siły wyższej. W takim przypadku żadna ze stron nie może także naliczyć kar umownych.  

2. Siła wyższa w rozumieniu niniejszej umowy oznacza wszelkie nieprzewidywalne sytuacje lub zdarzenia, 

o charakterze wyjątkowym, pozostające poza kontrolą stron, uniemożliwiające którejkolwiek z nich wypełnienie 

jakichkolwiek spośród jej zobowiązań przewidzianych niniejszą umową, niewynikające z błędu lub zaniedbania 

stron oraz pozostające nie do pokonania, pomimo dołożenia wszelkiej należytej staranności a w szczególności: 

zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych typu powódź, huragan, wichury o nadzwyczajnej sile, trąby 

powietrzne, wyjątkowo intensywne i długotrwałe ulewy albo nadzwyczajnych i zewnętrznych wydarzeń, którym nie 

można było zapobiec (wojna, restrykcje stanu wojennego, powstanie, rewolucja, zamieszki, itp.). W rozumieniu 

niniejszej umowy siłą wyższą nie są w szczególności deficyt sprzętowy, kadrowy, materiałowy, spory pracownicze, 

strajki, trudności finansowe ani też kumulacja takich czynników. 

3. Strona umowy stojąca w obliczu siły wyższej musi niezwłocznie poinformować drugą stronę umowy o zaistniałej 

sytuacji, naturze problemu, przewidywanym czasie trwania oraz przewidywanych konsekwencjach, jak również 

podjąć działania w celu zminimalizowania możliwych szkód. 

4. Strona umowy powołująca się na okoliczność siły wyższej powinna udokumentować jej zaistnienie. 

 

§ 10.  

1. Wprowadzenie zmian treści umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. Zmiany umowy mogą być wprowadzone w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z okoliczności określonych 

w art. 144 ust. 1 pkt od 2) do 6) ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w sytuacji: 

1) zmiany daty publikacji ogłoszenia wskazanego w § 1 ust. 1 pkt 8** bądź któregokolwiek z ogłoszeń wskazanych 

w  § 1 ust. 1 pkt 14 lub pkt 16** umowy w sytuacji przekazania przez Zamawiającego projektów ogłoszeń w 

terminach uniemożliwiających ich publikację zgodnie z § 1 ust. 1 umowy lub w sytuacji zmiany harmonogramu 

wydawniczego danego czasopisma lub gdy z powodów obiektywnych korzystniejsza dla Zamawiającego będzie 

publikacja ogłoszenia w innym terminie lub w sytuacji zmiany tytułu, w którym ma być opublikowane ogłoszenie 

lub w sytuacji gdy ze względu na przyczyny proceduralne, w tym w szczególności wniesienie środków ochrony 

prawnej, nie będzie możliwe dochowanie dat publikacji ogłoszeń; 

2) zmiany wielkości lub lokalizacji ogłoszeń, które zostały określone w § 1 ust. 1 umowy, wynikającej z konieczności 

zmiany terminu ich publikacji, zmiany formatu danego czasopisma lub zmiany tytułu, w którym mają być 

opublikowane ogłoszenia; 
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3) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy wynikającej w szczególności ze zmiany zakresu przedmiotowego 

umowy; 

4) zmiany terminu wykonywania umowy, wskazanego w § 3; w szczególności przedłużenia terminu realizacji 

umowy w przypadku, gdy wynagrodzenie wskazane w § 4 ust. 1 niniejszej umowy nie zostanie wykorzystane; 

5) zmiany tytułu któregokolwiek z czasopism wskazanych w § 1 ust. 1 umowy w sytuacji gdy publikacja ogłoszeń 

w danym tytule okaże się niemożliwa z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub gdy ze względów obiektywnych 

korzystniejsza dla Zamawiającego będzie publikacja ogłoszeń w innym tytule; 

6) zmiany w zakresie udziału w realizacji zamówienia podwykonawców. W takiej sytuacji Wykonawca jest 

zobowiązany do przedstawienia oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, lub oświadczenia lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia wobec tego 

podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia te warunki 

w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

§ 11.  

1. Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla 

siedziby Zamawiającego. 

2. Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 
 

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW: 

Załącznik 1 – Opis przedmiotu umowy 

 
* Załącznik nr 1 do umowy odpowiada załącznikowi nr 1A lub 1B do SIWZ 

** Niepotrzebne skreślić lub uzupełnić w zależności od treści oferty wybranego wykonawcy 

 

 

 

 

……………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 

Zamawiający Wykonawca 

 

 

Na każdą część zamówienia zostanie sporządzona odrębna umowa.  


