ZG.261.11.2018
Nr Egz.......

WZÓR UMOWY
W dniu ……. 2019 r. w Boguchwale, została zawarta umowa pomiędzy Podkarpackim
Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale, ul. Suszyckich 9,
36-040 Boguchwała, NIP: 517-01-09-885, Regon: 69167370, reprezentowanym przez
……………………………………, zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym
a
........................................................................................................................................................................................
.............................., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez
……………………………………………..,
Niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta w oparciu o wynik
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, na sukcesywne świadczenie usług wydawniczych dla Podkarpackiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego – znak sprawy: ZG.261.11.2018.
I. Przedmiot umowy
§1
1.Przedmiotem umowy jest opracowywanie projektów graficznych oraz sukcesywna
usługa druku wraz z transportem wydawnictw określonych w ofercie złożonej w
postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego,
której kopia stanowi załącznik do niniejszej umowy.
2.Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego
niniejszego zamówienia zgodnie z warunkami przeprowadzonego postępowania,
obowiązującymi przepisami oraz ustaleniami poczynionymi z Zamawiającym.
3.Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający w trakcie trwania umowy
może zmniejszyć zakres zamówienia do 10%, o czym obowiązany jest niezwłocznie
poinformować Wykonawcę w formie pisemnej.
4.Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia zakresu zamówienia do 10% wartości
przedmiotu zamówienia, przy zachowaniu cen wynikających z propozycji/oferty
złożonej przez Wykonawcę.
II. Termin wykonania
§2
1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień podpisania
niniejszej umowy.
2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień 31 stycznia
2020 roku.
3. Do czasu dostarczenia przedmiotu umowy do miejsca przeznaczenia ryzyko wszelkich
niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą ponosi
Wykonawca.
4. Terminy realizacji poszczególnych numerów gazety lub poszczególnych wydawnictw
określane będą każdorazowo przez Zamawiającego.
III. Przedstawiciele stron
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§3
Przedstawicielem Zamawiającego uprawnionym do kontroli jakości wykonywanego
zamówienia jest …………………… .
§4
Przedstawicielem Wykonawcy nadzorującym jakość wykonywania zamówienia jest
…………………….
IV. Obowiązki Zamawiającego
§5
Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) przesłanie materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy w czasie
umożliwiającym terminowe jego wykonanie przez Wykonawcę,
2) terminowa zapłata wynagrodzenia za świadczone na rzecz Zamawiającego usługi,
3) przekazanie Wykonawcy informacji o numerze ISSN.
V. Obowiązki Wykonawcy
§6
Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) terminowa realizacja przedmiotu niniejszej umowy,
2) zapewnienie transportu oraz rozładunku wydawnictw w siedzibie Zamawiającego,
3) stosowanie się do poleceń i wskazówek Zamawiającego.
§7
1. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt i na własne ryzyko
defektów technicznych przedmiotu umowy lub wymiany egzemplarzy wadliwych na
niewadliwe
w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
2. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę defektów technicznych przedmiotu
umowy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, Zamawiający może powierzyć
usunięcie defektów technicznych osobom trzecim na koszt i niebezpieczeństwo
Wykonawcy.
§8
W przypadku konieczności pozyskania materiałów lub usług do realizacji umowy od
osób trzecich, Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umów we własnym imieniu
i na własny rachunek. Za działania osób trzecich Wykonawca odpowiada jak za własne.
VI. Wynagrodzenie
§9
1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie z wybraną w
trybie zapytania ofertą Wykonawcy, jest wynagrodzenie kosztorysowe.
Wynagrodzenie to wyniesie: _________________ zł brutto
(słownie złotych: ________________________________________________), w tym VAT ___________
zł, co stanowi kwotę ____________________zł netto (słownie złotych:
________________________________________________).
2. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy wyszczególniona w ust. 1 obejmuje wszelkie
koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy oraz podatki, opłaty i koszty
transportu.
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3. W przypadku zmniejszenia zakresu zamówienia na podstawie § 1 ust. 3 niniejszej
umowy wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie proporcjonalnie obniżone.
4. W przypadku zwiększenia zakresu zamówienia na podstawie § 1 ust. 4 niniejszej
umowy wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie obliczone na podstawie cen
wskazanych w ofercie Wykonawcy z dnia ………….... .
§ 10
Strony ustalają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy następować będzie na
podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę, zgodnie z ilością dostarczonych
gazet lub poszczególnych wydawnictw, zgodnie z zamówieniem.

1.
2.
3.
4.
5.

VII. Sposób płatności
§ 11
Podstawą wystawiania faktur będzie bezusterkowy odbiór poszczególnych numerów
gazety lub wydawnictw dokonany przez Zamawiającego.
Wykonawca wystawi fakturę z datą nie późniejszą niż 14 dni, licząc od odbioru
poszczególnych numerów gazety lub wydawnictw.
Należności Wykonawcy będą uregulowane przelewem z rachunku Zamawiającego na
rachunek bankowy Wykonawcy po doręczeniu prawidłowo wystawionych faktur.
Zamawiający zrealizuje faktury, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
Błędne wystawienie faktury VAT lub brak któregokolwiek z wymaganych
dokumentów spowoduje ponowny bieg terminu 14-dniowego liczonego od daty
doręczenia poprawionych i brakujących dokumentów.

VIII. Kary umowne/odsetki
§ 12
W razie zwłoki w zapłacie wierzytelności pieniężnych Zamawiający zobowiązuje się do
zapłaty umownych odsetek za zwłokę w wysokości odsetek ustawowych.
§ 13
1. W razie opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający naliczy kary
umowne za opóźnienie, które będą naliczane w wypadkach i wysokościach
określonych w ust. 2.
2. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1% wynagrodzenia
brutto za każdy dzień opóźnienia,
2) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w wysokości
20% wynagrodzenia brutto.
3. Łączna wysokość kar umownych za opóźnienie nie może przekraczać 80% wartości
przedmiotu umowy.
4. Kary umowne będą potrącane bezpośrednio z wynagrodzenia lub poprzez osobną
zapłatę, według wyboru Zamawiającego.
5. Kary umowne za opóźnienie określone w ust. 2 pkt 1 będą naliczane od następnego
dnia po upływie terminu na realizację poszczególnych wydawnictw lub numerów.
§ 14
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Zamawiający może dochodzić odszkodowania do pełnej wysokości poniesionej szkody,
jeżeli poniesie ją na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez
Wykonawcę zamówienia publicznego określonego warunkami niniejszej umowy.
IX. Odstępne/Odstąpienie od umowy
§ 15
Zamawiający zapłaci Wykonawcy odstępne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.
§ 16
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części:
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za wykonanie części umowy;
2) jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie i niezgodnie z
warunkami umowy oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego dotyczące
wykonywania przedmiotu umowy;
3) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych
przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na
piśmie.
2. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie
odpowiada zobowiązany jest do:
1) dokonania odbioru ukończonej części przedmiotu umowy oraz zapłaty
wynagrodzenia za tą część, która została wykonana do dnia odstąpienia,
2) przyjęcia od Wykonawcy posiadanych przez niego materiałów niezbędnych do
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej oraz zawierać
uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.
X. Postanowienia końcowe
§ 17
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
1.
2.
3.
4.

§ 18
Strony umowy zobowiązują się do wykonywania postanowień niniejszej umowy
należycie, a ewentualne drobne spory rozstrzygać polubownie.
W przypadku braku porozumienia, sądem właściwym do rozpatrywania spraw
wynikłych z niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Wszelkie zmiany treści umowy wymagają dla swej ważności aneksu w formie
pisemnej.
Strony w dacie zawarcia niniejszej umowy zawrą odrębną umowę, mocą której,
Zamawiający (Administrator) określi warunki na jakich Wykonawcy
(Przetwarzający) będzie przetwarzał udostępnione przez Zamawiającego dane
osobowe niezbędne do wykonania niniejszej umowy.
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§ 19
Umowę niniejszą sporządzono i podpisano w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa
dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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