PROJEKT
Umowy nr BCI.I.0631.1.2021
zawarta w Zielonej Górze w dniu ......................................... 2021 r. pomiędzy:
Województwem Lubuskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej
Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, NIP: 973-05-90-332, reprezentowanym przez:
Michała Iwanowskiego, Dyrektora Biura Lubuskiego Centrum Informacyjnego, na podstawie
upoważnienia – Uchwała nr ……………. Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia ……………………..
roku przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Lubuskiego – Alicji Woźniak,
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym",
a
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………..………………nr
KRS…………………..,
NIP
……………………….
reprezentowanym przez:
…………………………………………..
zwanym dalej „Wykonawcą”
Umowa zawarta została na podstawie Zarządzenia Nr 130/2020 Marszałka Województwa Lubuskiego
z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej
kwoty netto 130 000 złotych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, a
Strony postanawiają co następuje:
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa produkcji wraz z emisją na antenie lokalnej telewizji na
północy województwa lubuskiego (z uwzględnieniem północnej stolicy województwa lubuskiego)
22 odcinków programu telewizyjnego pn. „Region-północ”. Program dotyczy pracy Samorządu
Województwa Lubuskiego, m.in. w kontekście wdrażania i wykorzystania funduszy europejskich
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w północnej części województwa
lubuskiego. Zadanie realizowane w celu promocji województwa lubuskiego oraz promocji treści
związanych z działaniami współfinansowanymi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego –
Lubuskie 2020.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy, będącym
Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia.
§2
1. Za produkcję oraz emisję jednego odcinka programu telewizyjnego określonego w § 1 Zamawiający
zapłaci kwotę …………. zł brutto tj. wraz z podatkiem VAT (słownie…………… 00/100). Łącznie za
produkcję oraz emisję 22 odcinków programu telewizyjnego Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie w łącznej kwocie …………………….zł brutto tj. wraz z podatkiem VAT (słownie:
……………………. 00/100). 00/100).
2. Zapłata należności nastąpi w transzach na podstawie faktur VAT/ rachunków wystawionych
w terminie 7 dni od daty produkcji i emisji ostatniego programu w danym miesiącu (z wyjątkiem
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grudnia 2021 r.). Należność zostanie zapłacona w terminie 14 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionych faktur/rachunków, każdorazowo na podstawie protokołu
odbioru. Ostatnią fakturę/rachunek Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu
najpóźniej 27 grudnia 2021 r.
3. Wynagrodzenie zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w
fakturach VAT/rachunkach.
4. Za dzień zapłaty uznany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
5. Wynagrodzenie Wykonawcy jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

§3
1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy, o którym mowa § 1, będzie oryginalny,
bez niedozwolonych zapożyczeń oraz nie będzie naruszać praw przysługujących osobom trzecim,
w tym w szczególności praw autorskich innych osób.
2. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu majątkowe prawa autorskie w rozumieniu ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. 2019 r., poz. 1231,
z późn.zm.) do wyników prac, o których mowa w § 1, w pełnym zakresie, bez żadnych ograniczeń
lub obciążeń na rzecz osób trzecich, w szczególności praw autorskich innych osób.
3. W ramach wynagrodzenia, określonego w § 2 umowy Wykonawca przenosi w całości
na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do nieograniczonego w czasie i przestrzeni
korzystania i rozporządzania programem na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalania i zwielokrotniania egzemplarzy programu określoną techniką, w tym techniką zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) wprowadzenie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału programu albo jego egzemplarzy;
c) publiczne rozpowszechnianie programu, jego odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie, a także
publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w
czasie przez siebie wybranym;
d) emisja w formie elektronicznej w Internecie.
4. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego zmian w treści programu po jego
odbiorze, w tym w szczególności powierzanie ich wykonania osobie trzeciej, bez konieczności
uzgadniania ich treści z Wykonawcą. W takim przypadku Zamawiający nie będzie w dalszej
eksploatacji oznaczał programu jako wyprodukowanego przez Wykonawcę.
5. Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw zależnych i nie
będzie żądał z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia. Wyłącznie uprawnionym do wyrażania
zgody na wykonywanie zależnego prawa autorskiego będzie Zamawiający.
6. W ramach niniejszej umowy Wykonawca nagra wszystkie odcinki programu na płytę DVD lub inny
uzgodniony z Zamawiającym nośnik elektroniczny, po zakończonych emisjach i przeniesie własność
tych nośników na Zamawiającego z chwilą ich wydania w terminie …. .
7. Przejście majątkowych praw autorskich na płaszczyznach eksploatacji określonych powyżej,
następuje z chwilą dostarczenia poszczególnych odcinków programu Zamawiającemu na nośnikach
elektronicznych.
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§4
Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania o fakcie współfinansowania programu przez
Zamawiającego poprzez nadanie wskazań, których forma i treść zostanie uzgodniona między Stronami.

1.

2.

§5
W celu potwierdzenia prawidłowości wykonania przedmiotu umowy oraz po dostarczeniu na
nośniku elektronicznym wszystkich odcinków programu, o których mowa w § 1 ust. 1, zostanie
sporządzony protokół odbioru przedmiotu umowy.
Do podpisania protokołu odbioru upoważnieni są:
a) po stronie Zamawiającego:
Michał Iwanowski – Dyrektor Biura Lubuskiego Centrum Informacyjnego
Iwona Kusiak: Zastępca Dyrektora Biura Lubuskiego Centrum Informacyjnego
b) po stronie Wykonawcy: …………………..

§6
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie umowy lub nienależyte wykonanie
przedmiotu umowy.
2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody,
będące następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową, ocenianego
w granicach przewidzianych przez Kodeks Cywilny.
3. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 40%
wynagrodzenia odpowiadającego wartości jednego odcinka programu wskazaną w § 2 ust. 1
umowy w przypadku:
1) niewyprodukowania któregokolwiek odcinka programu,
2) niewyemitowania któregokolwiek odcinka programu,
4. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20%
wynagrodzenia łącznego wskazanego w § 2 ust. 1 umowy w przypadku jeśli Zamawiający odstąpi od
umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość
zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych, do wysokości rzeczywiście poniesionej
szkody.
6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z przysługującego
wynagrodzenia bez obowiązku składania w tym zakresie odrębnego oświadczenia woli przez
Zamawiajacego.
§7
Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§8
Strony zobowiązują się do zachowania pełnej poufności w zakresie warunków niniejszej umowy w
okresie trwania umowy oraz po jej zakończeniu.
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§9
W sprawach nieuregulowanych umową, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. 2019 r., poz. 1231, z późn.zm.) oraz
ustawy Kodeksu Cywilnego.
§ 10
Spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – jeden dla Wykonawcy, drugi
dla Zamawiającego.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Przedmiot umowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik Nr 1 do umowy nr BCI.I.0631.1.2021
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
1. W ramach usługi Wykonawca zobowiązuje się do:
- wyprodukowania 22 programów telewizyjnych „Region – północ”,
- wyemitowania 22 programów telewizyjnych „Region – północ na antenie lokalnej telewizji na północy
województwa lubuskiego (z uwzględnieniem północnej stolicy województwa lubuskiego).
2.Każdy z programów „Region-północ” ma spełniać następujące warunki:
- będzie miał długość od 10 do 20 minut;
- w każdym odcinku prowadzone będą rozmowy z zaproszonymi gośćmi – osobami wskazanymi bądź
zaakceptowanymi przez Zamawiającego,
- w każdym odcinku wyemitowane zostaną 3 felietony trwające 3 minuty każdy, dotyczące aktualnej
tematyki,
- w każdym odcinku pojawią się informacje istotne dla beneficjentów RPO (konkursy, terminy, szkolenia,
doradztwo i inne) w oparciu o serwisy, portale funduszowe oraz informacje uzyskane od
Departamentów DIZ, DFR i DFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
i przekazane przez Zamawiającego,
- w każdym odcinku, na początku lub końcu programu, znajdzie się plansza informacyjna zawierająca
wskazanie współfinansowania programu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie
2020 oraz zawierająca logotypy przekazane przez Zamawiającego.
3. Emisja programów telewizyjnych „Region-północ” odbędzie się w terminie: luty – grudzień 2021
(2 premierowe odcinki w miesiącu + minimum 1 powtórka każdego odcinka w danym miesiącu).
4. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się zamieścić dodatkowo każdy z programów na swojej
stronie internetowej oraz na właściwym kanale Youtube i profilu Facebook (jeśli posiada).
5. Wykonawca w trakcie realizacji programu będzie współpracował z Biurem Lubuskiego Centrum
Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. Emisja każdego
programu telewizyjnego „Region – północ” odbędzie się dopiero po akceptacji odcinka przez
Zamawiającego.
6.Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie z zachowaniem profesjonalnej staranności.
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Protokół z realizacji umowy nr BCI.I.0631.1.2021 na wykonanie usługi pn.:
Produkcja wraz z emisją na antenie lokalnej telewizji na północy województwa lubuskiego
(z uwzględnieniem północnej stolicy województwa lubuskiego) 22 odcinków programu telewizyjnego pn.
„Region-północ”. Program dotyczy pracy Samorządu Województwa Lubuskiego, m.in. w kontekście
wdrażania i wykorzystania funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego –
Lubuskie 2020 w północnej części województwa lubuskiego. Zadanie realizowane w celu promocji
województwa lubuskiego oraz promocji treści związanych z działaniami współfinansowanymi ze
środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
Zamawiający:
Województwo Lubuskie;
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

Wykonawca:

Raport z produkcji i emisji programu „Region-północ” w miesiącu ……………

Lp.
1
2

Rodzaj

Liczba
wyprodukowanych
odcinków

Data emisji

Program telewizyjny
„Region-północ”
Program telewizyjny
„Region-północ”

Zamawiający postanawia:
a) Zatwierdzić wykonanie usług bez zastrzeżeń, *)
b) wypłacić .......... % wynagrodzenia przewidzianego w umowie,
c) nie przyjąć wykonania usług ze względu na: *)
..............................................................................
*)

niepotrzebne skreślić

Zamawiający

Wykonawca
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