
  

 

 

Umowa 

 zawarta w dniu ……………. r. pomiędzy: 

 

Spółką Port Lotniczy Lublin Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie 

adres: ul. Hempla 6, 20-008 Lublin, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000092480, NIP: 712-25-66-574, REGON: 

431227336, o kapitale zakładowym w wysokości 164.438.500 PLN opłaconym w całości 

reprezentowaną przez 

 

 

zwaną dalej Zamawiającym, 

 

a 

 

 

reprezentowaną przez: 

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

 

zwaną dalej Wykonawcą 

 

W oparciu o zamówienie publiczne  prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego została 

zawarta umowa (Umowa) o następującej treści: 

 

 

Przedmiot umowy 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest: 

 

1. Organizacja i przeprowadzenie mobilnej wystawy zdjęć i reportaży prasowych 

prezentująca historię lotnictwa na terenie Województwa Lubelskiego oraz właściwe 

uwarunkowania lokalizacyjne Portu Lotniczego Lublin SA (PLL) poprzez przekazanie 

korzyści i zalet wynikających z ruchu lotniczego na Lubelszczyźnie. Wystawa będzie 

prezentowana w głównych miejscach miast powiatowych i aktywnych turystycznie- ok. 

22 ekspozycji. W okresie wakacyjnym dodatkowo uruchomiona zostanie jeszcze jedna 

wystawa, która prezentowana będzie w najbardziej atrakcyjnych miejscach Lubelszczyzny 

pod kątem turystyki i wypoczynku, w tym w szczególności: 

1.1. opracowanie i wykonanie 30 tablic prezentacyjnych, full kolor, PCV lub plexi, 

wymiary 100x70 zm; 

1.2. opracowanie i obsługa trasy prezentacji wraz z uzyskaniem pozwoleń na ekspozycję i 

ewentualnymi zmianami na żądanie Zamawiającego; 

1.3. obsługa techniczna wraz z dowozem, montażem i ew. wymianami uszkodzonych 

tablic, w. miejscach docelowej prezentacji; 

1.4. informacja w regionalnych mediach elektronicznych; 

1.5. ekspozycja w prezenterach aluminiowych nie niższych niż 1,8 m 



2. Prezentacja spotów na ekranach LED na terenie miasta Lublin promujących PLL. i ideę 

podróży lotniczych. Przez okres 6 miesięcy prezentowane będą spoty promocyjne i filmy 

marketingowe dotyczące PLL na min. 3 ekranach LED, w tym w szczególności: 

2.1. Udostępnienie czasu emisyjnego na min. 3 ekranach LED na terenie miasta Lublin; 

2.2. Misja 10 sek. spotu marketingowego PLL w okresie trwania akcji promocyjnej nie 

mniej niż 9000 wyświetleń miesięcznie na pojedynczym ekranie; 

2.3. Emisja filmu promocyjnego (od 2,5, min) PLL w okresie trwania akcji promocyjnej 

nie mniej niż 10 wyświetleń dziennie; 

2.4. Emisja 10sek.spotu marketingowego w systemie advertisingowym LCD na terenie 

galerii handlowej; 

2.5. Administracja emitowanym materiałem; 

2.6. Ekran LED o powierzchni nie mniejszej niż 20 m 2. 

 

3. Wyłączna prezentacja filmu promocyjnego PLL na ekranie LED w wybranej lokalizacji w 

mieście Lublin w ilości 6 dni na wyłączność w tym obsługa imprezy „Majówka na 

lotnisku”, w tym w szczególności: 

3.1. Emisja filmu promocyjnego PLL z dźwiękiem lub innych materiałów promocyjnych 

PLL; 

3.2. Obsługa telebimu; 

3.3. Obsługa nagłośnienia; 

3.4. Administracja emitowanym materiałem; 

3.5. Ekran LED mobilny o powierzchni nie mniejszej niż 20 m 2. 

 

4. Produkcja i kolportaż Afiszu promocyjnego prezentującego PLL wraz z informacjami 

dotyczącymi siatki połączeń, korzyściami wynikającymi z podróży lotniczych i 

możliwościami jakie otwierają się dla województwa. Docelowo Afisze mają trafić do 

wszystkich Gmin (212), Starostw (20), oraz Dekanatów (100x3), w tym w szczególności: 

4.1. Opracowanie i wykonanie Afiszu/Plakatu niemniejszego niż 50x70 cm wraz z 

ewentualnym opakowaniem transportowym, pełny kolor, papier kredowy; 

4.2. Druk kolorowy w nakładzie nie mniejszym niż 600 szt.; 

4.3. Opracowanie i obsługa logistyki kolportażu; 

4.4. Obsługa kolportażu (bezpośrednio lub poczta tradycyjna) do Gmin, Starostw oraz 

Dekanatów Lubelszczyzny 

 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Umową, 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz  złożoną ofertą. 

3. Zamawiający przekaże Wykonawcy wszelkie niezbędne do wykonania przedmiotu 

umowy materiały w formie elektronicznej, w dniu zawarcia umowy. 

 

Wartość przedmiotu umowy i warunki płatności 

 

§ 2 

 

Wartość przedmiotu umowy i warunki płatności 



1. Wartość całkowita Przedmiotu umowy wynosi: ………….. PLN (………….. złotych) 

w tym podatek VAT w wysokości ………… PLN (……………złotych), przy czym:  

1) za wykonanie przedmiotu umowy w części, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1,  w 

kwocie: ............ - zł brutto (słownie:.....................) w tym kwota netto w wysokości 

............ - zł (słownie:.............) i należny podatek VAT ............... zł (słownie:..........). 

2) za wykonanie przedmiotu umowy w części, o której mowa w § 1 ust.1 pkt 2, w kwocie: 

............ - zł brutto (słownie:.....................) w tym kwota netto w wysokości ............ - zł 

(słownie:.............) i należny podatek VAT ............... zł (słownie:..........). 

 

 

3. za wykonanie przedmiotu umowy w części, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 3, w kwocie: 

............ - zł brutto (słownie:.....................) w tym kwota netto w wysokości ............ - zł 

(słownie:.............) i należny podatek VAT ............... zł (słownie:..........). 

 

4.za wykonanie przedmiotu umowy w części, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 4, w kwocie: 

............ - zł brutto (słownie:.....................) w tym kwota netto w wysokości ............ - zł 

(słownie:.............) i należny podatek VAT ............... zł (słownie:..........). 

 

2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty związane z 

wykonaniem Umowy, w tym w szczególności: 

1) koszty związane z zakupem artykułów; 

2) koszty związane z przygotowaniem do druku, stworzeniem prototypów, drukiem 

nadruków reklamowych; 

3) koszty dostawy. 

2. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest protokół końcowego odbioru 

Przedmiotu umowy podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, 

przy czym Wykonawca zobowiązany jest przedstawić na piśmie Zamawiającemu 

cennik za wykonanie poszczególnych elementów stanowiących przedmiot umowy 

zgodnie z podziałem: 

1) dla przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1; 

2) dla przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1ust. 1 pkt  2;. 

3) dla przedmiotu umowy o którym mowa w § 1ust. 1 pkt 3; 

4) dla przedmiotu umowy o którym mowa w § 1ust. 1 pkt 4; 

 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w terminie do 30 dni licząc od daty 

doręczenia prawidłowo wystawionej faktury przelewem na rachunek wskazany w fakturze. 

4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

5. Za należyte wykonanie Umowy uznaje się wykonanie w całości Przedmiotu Umowy, o 

którym mowa w § 1 ust.1.  

 

Termin realizacji 

§ 3 

 

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy najpóźniej w terminie ………… 

 

 

 



§ 4 

 

Rozstrzyganie sporów 

 

 

1. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nie objętych umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. 

 

 

Postanowienia końcowe 

§ 8 

 

1. Wykonawca nie może przenieść jakichkolwiek praw wynikających z niniejszej umowy na 

osoby trzecie. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość ewentualnej zmiany postanowień niniejszej umowy 

jeśli wystąpią niżej wymienione okoliczności mające wpływ na realizację przedmiotu 

zamówienia: 

2.1. zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku : 

a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie 

terminie, 

b) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie 

usługi. 

 

3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron 

wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

 

§ 9 

1. Umowę sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z których 3 egz. otrzymuje 

Zamawiający, 1 egz. otrzymuje Wykonawca. 

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja odpowiednie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY :       WYKONAWCA : 


