Umowa /projekt do siwz/ załacznik do SIWZ nr 2
zawarta w Krakowie, w dniu xxxxxxxxx 200x .
pomiędzy:
Teatrem Łaźnia Nowa, z siedzibą w Krakowie, os. Szkolne 25, 31-977 Kraków, wpisaną do rejestru
instytucji kultury, prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków pod nr VII/1, reprezentowanym
przez Bartosza Szydłowskiego – Dyrektora Teatru,
zwanym dalej Zamawiającym
a
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zwanym dalej wykonawcą
reprezentowanym przez xxxxxxxxxxxxxxx właściciel firmy
§ 1. Oświadczenia stron
1. Umowa niniejsza jest zawarta w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, w wyniku
przeprowadzania i zakończenia procedury przetargu nieograniczonego ..........................
2. Osoby zawierające umowę w imieniu Zamawiającego i Wykonawcy oświadczają, że są
umocowane do reprezentowania Stron i zawarcia niniejszej umowy, na dowód czego
przedkładają stosowne dokumenty, zaś ich umocowanie nie wygasło i nie zostało odwołane.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane prawem uprawnienia i kwalifikacje
niezbędne do wykonania przedmiotu umowy oraz będzie wykonywał roboty zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Ofertę wykonawcy wybrano jako najkorzystniejszą w przetargu nr .
§ 2. Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace

temat z SIWZ:
Oraz
opis z SIWZ

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:
−
specyfikacja techniczna
3. Zakres prac, wymieniony w ust. 1 i 2 oraz w powołanych załącznikach jest kompletny.
Jakiekolwiek prace dodatkowe, niezależnie od ich charakteru, mogą być wykonywane tylko
w oparciu o odrębną umowę zawartą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
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§4
Materiały potrzebne do wykonania przedmiotu umowy zapewnia Wykonawca.
.
§5
Obowiązki Zamawiającego
1. Przygotowanie materiałów do druku: w odpowiedniej jakości wg nastepujących parametrów
wpisane zostana techniczne parametry materiałów do druku
Potwierdzić odbiór wydrukowanego numeru.
§ 6. Obowiązki Wykonawcy
Do obowiązków Wykonawcy należy:
1. Wykonawca potwierdzi pisemnie lub mejlowo lub faksem otrzymanie materiałów
od Zamawiającego do wydrukowania jednego numeru czasopisma oraz ich
prawidłowość i jakość techniczną pozwalającą wykonać usługę druku.
2. Wykonawca zawiadomi pisemnie faksowo lub mejlowo Zamawiającego o wysłaniu
wydrukowanego numeru do siedziby Zamawiającego i prawdopodobny czas odbioru
3. Współpraca z Zamawiającym w zakresie realizacji przedmiotu umowy i w zakresie
realizacji harmonogramu realizacji i dostaw.
4. Usuwanie wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady.
5. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest zgoda
Zamawiającego. Zamawiający wyrazi swoje stanowisko na piśmie w ciągu 3 dni od
daty przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej
projektu.
6. W zgłoszeniu należy podać nazwę firmy, adres, dokumenty rejestrowe, kto może
zaciągać zobowiązania, szczegółowy zakres co ma podwykonawca robić.
7. Umowa główna nie zostanie podpisana jeśli wykonawcą nie wykonał ustalenia pkt
5,6
8. Wykonawca ma obowiązek wskazania przez wykonawcę w ofercie części
zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Jeśli w ofercie nie ma
takiej deklaracji to po zawarciu umowy nie może być ona zmieniona.
9. Wykonawca powiadomi zamawiającego o następujących szczegółach swojej
umowy z podwykonawcą: rozkład płatności i za co płatności, harmonogram
płatności , zakres prac objętych umową.
10. Za część robót objętą usługami podwykonawcy Wykonawca otrzyma zapłatę wtedy
gdy Podwykonawca złoży zamawiającemu prawnie ważne oświadczenie, że
otrzymał pieniądze za wykonane prace wraz z ich wyszczególnieniem. Wykonawca
otrzyma pieniądze tylko za prace wymienione w tym oświadczeniu.
11. Zmiana proporcji ile prac wykonuje wykonawca a ile podwykonawca może nastąpić
tyko za pisemnym zgłoszeniem ale tylko jako zmniejszenie udziału
podwykonawców.
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§ 7.
Termin wykonania umowy
1. Termin wykonania całości prac określa się na jak w SIWZ
2. Terminy wykonania druku poszczególnych numerów określa
umowy. O nazwie Harmonogram

Załącznik nr .xx.... . do

§8
Wynagrodzenie i warunki płatności
1. Za wykonanie całości przedmiotu umowy opisanym w par 1 i kosztorysie ofertowym .
Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w formie kwoty ryczałtowej brutto w wysokości ..
netto .PLN (słownie: ....................)
do kwoty netto dolicza się podatek VAT .
2. Wynagrodzenie jest tożsame z wartością umowy
3. Wskazane wyżej wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie koszty
związane z wykonaniem przedmiotu umowy przez Wykonawcę.
4. Wynagrodzenie może byc wypłacane częściami (wynagrodzenia częściowe), za każdy
prawidłowo odebrany numer s
liczba p[łatności : harnmonogram
5. Termin zapłaty każdego wynagrodzenia częściowego ustala się na 21 dni od daty doręczenia
Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT obejmującej
wynagrodzenie za wykonanie usługi druku danego numeru wraz z pisemnymi
oświadczeniami Podwykonawców, zgodnie z którymi prace wykonane przez
Podwykonawców w ramach wykonywania przedmiotu niniejszej umowy zostały rozliczone
w całości przez Wykonawcę.
6. Faktury VAT będą wystawiane przez Wykonawcę nie wcześniej niż w dniu prawidłowego
dokonania odbioru druku danego numeru
7. Faktury będą wystawiane w złotych polskich.
8. Należność będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
§9
1. Zamawiający do wykonania warunków umowy zapewni nadzór autorski.
2. Przedstawicielem Wykonawcy w tym względzie jest xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
lub inna uprawniona osoba.
§ 10
Jakość druku
1. Wykonawca zapewnia profesjonalne wykonanie druku i usługi transportowej.

3

2. O wykrytych wadach Zamawiajacy powiadamia Wykonawcę w trybie natychmiastowym.
3. Wykryte wady winny być usunięte przez Wykonawcę w terminie uzgodnionym z
zamawiającym.
4. Wady wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę powinny być usunięte przed
upływem terminu usunięcia wad.
5. Usunięcie wad potwierdza przedstawiciel zamawiającego.

§ 11. Odbiór
1. Miejscem odbioru prac jest siedziba Zamawiającego.
2. Przedmiotem odbioru jest dostarczony nakład numeru na paletach.
3. Sposób odbioru: Zamawiający ma rampę transportową i wózek widłowy do palet. Dojazd do
posesji jest swobodny bez utrudnień.

§ 12
Zasady i terminy dokonywania odbiorów:
Przewiduje się następujące terminy odbiorów: co dwa tygodnie
w rytmie
dzień dostarczenia materiał czwartek
dzień odbioru najpóźniej poniedziałek do 10.00
Podaje sie harmonogram odbiorowy

§13
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia lub rozszerzenia liczby wydawanych
numerów zgodnie z zasadami ustawy – Prawo zamówień publicznych.
2. W przypadku zlecenia Wykonawcy zamówienia dodatkowego spełniającego wymogi
ustawy Prawo zamówień publicznych na wniosek Zamawiającego, ustalenie wartości prac
nastąpi w oparciu o stawki podane w ofercie druk nakładu 1 numeru.
- stawka roboczogodziny
- koszty pośrednie /od R+S/
- koszty zakupu /od M/
– zysk /od R+S+Kp/

- . zł./rg.
- ..%
-. %
-. %

–

§ 14
. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy
1. W razie stwierdzenia nienależytego wykonania usług objętych umową, Zamawiający może
odmówić dokonania odbioru nakładu danego numeru albo wyznaczyć Wykonawcy
dodatkowy termin do należytego wykonania tych prac, albo bez wyznaczania dodatkowego
terminu odstąpić od całości umowy albo od niewykonanych jeszcze etapów umowy.
2. Jeżeli Zamawiający nie odstąpił od całości umowy po myśli ust. 1, Wykonawca jest
obowiązany wykonać usługi w sposób należyty w wyznaczonym przez Zamawiającego
terminie.
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3. Odmowa dokonania odbioru przez Zamawiającego powoduje zawieszenie biegu terminu do
wypłaty wynagrodzenia za dany druk numeru.
§ 15
Kara umowna za zwłokę.
1. W razie zwłoki w należytym wykonaniu usługi druku Zamawiającemu przysługują kary
umowne w wysokości 10 % od wynagrodzenia należnego za druk danego nakładu, za każdy
dzień zwłoki. Kara należy się bez względu na fakt istnienia i wysokość szkody. Odstąpienie
od umowy nie ma wpływu na żądanie zapłaty kar umownych.
2. Kary umowne nalicza się od dnia, zgłoszenia usterki.
3. Należności wynikłe z kar umownych mogą być potrącane z kwoty wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.
4. W przypadku wystąpienia w wykonywanych usługach wady nie dającej się usunąć, a
umożliwiającej kolportaż nakładu Zamawiający pomniejszy należne Wykonawcy
wynagrodzenie o kwotę co najmniej 15 % wysokości wynagrodzenia Wykonawcy (w
zależności od wartości stopnia wadliwości prac).
5. Za wykonane usługi posiadającej wady uniemożliwiające odbiór usługi druku, Wykonawca
nie otrzyma wynagrodzenia a Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokości
20 % wynagrodzenia za dany nakład.
6. Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz
odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy (np.:
realizacja usługi odbiegająca od warunków ustalonych oraz specyfikacji technicznej) stanowi
podstawę dla Zamawiającego do naliczenia kary umownej w wysokości 20 % wynagrodzenia
za druk co najmniej 22 numerów.
§ 16
Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania
uzupełniającego.
§ 17
Rękojmia i gwarancja
1. W razie ujawnienia się wad w wykonanych pracach, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę
w terminie natychmiastowym.
2. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad o ile to możliwe jak najszybciej. wadach.
3. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej związanej z usuwaniem wad.
4. Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu, Zamawiającemu przysługują wszelkie
roszczenia z rękojmi określone w przepisach prawa.
§ 28
1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na usługi druku wg
Normy ........................................................................
podać normę lub specyfikacje techniczną na której będzię się mierzyć jakość usługi druku.
§ 19
Zabezpieczenie
Wykonawca nie wnosi należytego zabezpieczenia wykonania usługi.
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§ 20
Wykonawca posiada polisę ubezpieczeniową związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej
na sumę ............................
§ 21
Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania
uzupełniającego.
§ 22
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w części dotyczącej
niezłożonych jeszcze numerów
2. Niezależnie od postanowień ust. 1, w razie zaistnienia okoliczności powodującej, że
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od całości
umowy w terminie 30 dni od dnia pisemnego powiadomienia Wykonawcy. Wykonawcy
należy się wówczas wynagrodzenie za poniesione udokumentowane koszty i pracę
dotychczas wykonaną.
3. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone na piśmie.
4. Odstąpienie nie ma wpływu na ważność umowy w zakresie dotyczącym usług i prac już
odebranych.

§ 24.
Kary umowne przy odstąpieniu od umowy
1. W wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje kara
umowna w wysokości 20% całościowego wynagrodzenia brutto (22 numery) za
niewykonane usługi druku. Wszystkich numerów jakie pozostały do wydrukowania)
§ 26.
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu
cywilnego i innych obowiązujących przepisów prawa.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy oraz jej załączników dla swej ważności
wymagają zachowania formy pisemnej.
3. Dla rozstrzygania sporów wynikłych z niniejszej umowy właściwy jest Sąd siedziby
Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla Wykonawcy dwa dla
Zamawiającego

Zamawiający

Wykonawca
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Załącznik nr ...do umowy z dnia ....... 200

Harmonogram prac
objętych umową z dnia .....................r zawartej pomiędzy
firmą ........................................................................
a Teatrem Łaźnia Nowa Kraków os. Szkolne 25
wraz z kosztorysem
Harmonogram Ogólny
czwartek do godz. .............
poniedziałek napoźniej do godz. 10.00
Harmonogram szczegółowy z rozpisaniem dni :

jak w ofercie
początek albo 8 marca albo 15 marca

Zamawiający

Wykonawca

data.........................
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Załącznik nr 4..do umowy z dnia ........2009
Podział na etapy zakresu prac
objętych umową z dnia .. zawartej pomiędzy
firmą .
a Teatrem Łaźnia Nowa Kraków os. Szkolne 25
ETAP I

ETAP ......................... /wymienione/

Zamawiający

Wykonawca

data.........................
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