Załącznik nr 3 b do SIWZ
UMOWA ZP 11/B/2011

zawarta w Katowicach w dniu ............................................ pomiędzy:
Akademią Wychowania Fizycznego im Jerzego Kukuczki w Katowicach, ul. Mikołowska
72a,
NIP: ........................ REGON: ..............................reprezentowaną przez n/w osoby:
1. …………………………………………………..
2. …………………………………………………..
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym
a
………………………………………………………………………..
…………………… ……………………………….. NIP:

z

........................

siedzibą

w

REGON:

................. Konto: ........................................................................ zarejestrowanym pod nr
........................ reprezentowanym przez n/w osoby:
1.………………………………………………………
2. ………………………………………………………
zwanym w dalszej części Wykonawcą

W wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
zorganizowanego na wykonanie zadania pt. „świadczenie na rzecz Akademii
Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach usług obejmujących
drukowanie druków związanych z tokiem studiów, a także druk, skład i oprawę
publikacji zwartych (monografie naukowe, podręczniki, skrypty), periodyków, w tym
periodyku studenckiego Rekord oraz Journal of Human Kinetics oraz Bibliotheca
Nostra, okładki szyte drutem w oprawie półtwardej, powlekane”, ZP nr /2011 została
zawarta Umowa, o następującej treści:

§1
1. Przedmiot umowy: wykonanie usług składu, drukowania, oprawy publikacji wydawanych
przez Wydawnictwo AWF Katowice (zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku
nr 2 do SIWZ)
2. Zamawiający zamawia wykonanie usług składu, drukowania, oprawy przedmiotów
określonych w ust. 1, a Wykonawca zobowiązuje się do ich wykonania i dostarczenia do
siedziby Zamawiającego, w godzinach urzędowania Zamawiającego.
3. Odbiór przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzony protokołem zdawczo – odbiorczym.
§2
1. Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z Zamawiającym w zakresie wyboru formy
graficznej przedmiotu zamówienia wskazanych w § 1 ust. 1. umowy.
i. Ze strony Zamawiającego występuje - …………………………
ii. Ze strony Wykonawcy występuje - …………
2. Wykonawca zobowiązuje się do odbioru oraz zwrotu materiałów przygotowanych do
druku z siedziby Zamawiającego. Powyższy odbiór oraz zwrot będzie dokonywany w
ramach wynagrodzenia określonego w § 5 umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu do zaakceptowania
projektów przedmiotów wskazanych w § 1 ust. 1. umowy w terminie 7 dni od dnia
otrzymania materiałów.
4. Zamawiający zobowiązuje się do pisemnej akceptacji przedstawionych projektów lub
żądania zmian bądź poprawek w terminie 7 dni od dnia ich przedstawienia.
5. Wykonawca

dokona

żądanych

przez

Zamawiającego

zmian

lub

poprawek

przedstawionych projektów, w terminie 5 dni. Strony ustalają, iż przekazanie zmian bądź
poprawek do akceptacji Zamawiającego może odbywać się drogą elektroniczną, za
potwierdzeniem odbioru.
6. Wykonawca jest uprawniony do wykorzystania przekazanych przez Zamawiającego
materiałów wyłącznie do realizacji przedmiotu umowy.
7. Wykonawca oświadcza, że świadczenie określone w § 1 będzie wykonane zgodnie z
określonym dla tego rodzaju druków i publikacji standardem technicznym (wg
obowiązujących

norm

jakości)

oraz

zgodnie

z

uwagami

przekazanymi

przez

Zamawiającego.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo ustalenia dokładnego terminu oddania materiałów do
druku.

§3
1. Wykonawca zobowiązany jest do:
a. Przechowywania i konserwacji matryc w celu ich ponownego użycia.
b. Wykonania,

na

wniosek

Zamawiającego,

egzemplarza

każdej

z

wykonanych publikacji w formie elektronicznej – na nośniku CD lub DVD;
w formacie PDF bądź innym.
c. Wykonania projektów graficznych okładek przez profesjonalnego grafika,
w cenie wskazanej w § 6
2. Zamawiający zobowiązany jest do:
a. Składania pisemnych zleceń zawierających szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia tzn. nakład, objętość, format, itp. jak również zawierających
oznaczenie terminu składania wykonanych publikacji.
b. Złożenia pisemnego oświadczenia w terminie 7 dni od dnia dostarczenia
przez Wykonawcę ostatecznego projektu, o akceptacji projektu bądź o
obowiązku dokonania poprawek.

§4
1.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia jakości wykonanego przedmiotu
umowy.

2.

Wykonawca zobowiązuję się do przyjęcia zwrotu i wymiany wyrobów oraz pokrycia
kosztów transportu z tym związanych.

3.

Reklamacje Zamawiającego załatwiane będą w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.
§5

1. Strony ustalają, że w razie wystąpienia wad, usterek technicznych itp. nakładu
Zamawiający może zgodnie z własnym wyborem:
a. Żądać bezpłatnego usunięcia wady, wyznaczając w tym celu Wykonawcy
odpowiedni termin (maksymalnie 3 dni od daty zgłoszenia wady) pod rygorem
odstąpienia od umowy. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady;
b. Odstąpić od umowy, bez wyznaczania terminu dodatkowego do usunięcia
wad – gdy wady maja charakter istotny lub nie dadzą się usunąć;
c. Obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy o wysokość zapłaty za zadanie dotknięte
wada – gdy wady nie dadzą się usunąć, lecz nie mają charakteru istotnego
2. Usunięcie wady polega na:
a. Ponownym wykonaniu usługi na koszt Wykonawcy

b. Usunięciu usterek
3. Za wadę istotną uważa się wadę czyniącą przedmiot umowy niezdatnym do zwykłego
użytku lub sprzeciwiająca się wyraźnie w umowie, a w szczególności:
a. Złej jakości druku
§6
1. Wykonawca zobowiązuję się do przestrzegania wysokości uzgodnionych w przetargu cen
jednostkowych za jeden arkusz drukarski w następujący sposób:
a) druk czarno-biały (skład + film +druk + oprawa pełny kolor + jednokrotna korekta)
publikacji o objętości 10 arkuszy drukarskich przy nakładzie 150 egz. Format B5 =
……… zł netto + 5% VAT = ……………..zł brutto
b) druk czarno-biały (skład + film +druk + oprawa pełny kolor + jednokrotna korekta)
publikacji o objętości 10 arkuszy drukarskich przy nakładzie 250 egz. Format B5 =
……… zł netto + 5% VAT = ……………..zł brutto
c) druk czarno-biały (skład + film +druk + oprawa pełny kolor + jednokrotna korekta)
publikacji o objętości 10 arkuszy drukarskich przy nakładzie 500 egz. Format B5 =
……… zł netto + 5% VAT = ……………..zł brutto
d) druk czarno-biały (skład + film +druk + oprawa pełny kolor + jednokrotna korekta)
publikacji o objętości 10 arkuszy drukarskich przy nakładzie 1000 egz. Format B5 =
……… zł netto + 5% VAT = ……………..zł brutto
e) druk kolor (skład + film +druk + oprawa pełny kolor + jednokrotna korekta) publikacji o
objętości 10 arkuszy drukarskich przy nakładzie 150 egz. Format B5 = ……… zł netto
+ 5% VAT = ……………..zł brutto
f) druk kolor (skład + film +druk + oprawa pełny kolor + jednokrotna korekta) publikacji o
objętości 10 arkuszy drukarskich przy nakładzie 250 egz. Format B5 = ……… zł netto
+ 5% VAT = ……………..zł brutto
g) druk kolor (skład + film +druk + oprawa pełny kolor + jednokrotna korekta) publikacji o
objętości 10 arkuszy drukarskich przy nakładzie 500 egz. Format B5 = ……… zł netto
+ 5% VAT = ……………..zł brutto
h) druk kolor (skład + film +druk + oprawa pełny kolor + jednokrotna korekta) publikacji o
objętości 10 arkuszy drukarskich przy nakładzie 1000 egz. Format B5 = ……… zł
netto + 5% VAT = ……………..zł brutto
i) druk, skład, oprawa zeszytowa, naświetlanie, fotokopie, dwukrotna korekta, okładka
dwustronna kolorowa, nakład 1.200, format A-4 periodyk, dwumiesięcznik + numer
specjalny – cena za arkusz drukarski = ……… zł netto + 5% VAT = ……………..zł
brutto

j) druk, skład, oprawa zeszytowa, naświetlanie, fotokopie, jednokrotna korekta, okładka
dwustronna kolorowa, nakład 400 egz., format A-4 periodyk, kreda, kwartalnik – cena
za arkusz drukarski = ……… zł netto + 5% VAT = ……………..zł brutto
2. Obowiązują stałe ceny przez cały okres umowy.

§7
1.

Łączna

wartość

umowy

netto

wynosi

.....……………………..zł.(Słownie……………...………………………………………………)
+ Podatek VAT ………% tj.:……………………………………. Zł brutto
2.

Podstawą do wystawienia faktur będzie protokół odbioru poszczególnych partii wyrobów
podpisany przez strony.

3.

Należność Wykonawcy oparta na wystawionej fakturze, zostanie przelana na konto
Wykonawcy w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury i podpisania protokołu
odbioru.
§8

1. Umowa niniejsza zawarta jest na czas określony.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmioty w terminie od 9 czerwca 2011r. do

9 czerwca 2012 r.
§9
Zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania przedmiotu umowy w całości lub części
w sytuacjach, których nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a nie powstały z winy
Zamawiającego.
§ 10
Strony zgodnie ustalają, że wierzytelności powstałe w wyniku realizacji niniejszej umowy nie
mogą być przeniesione na osoby trzecie.(zgodnie z art. 509 § 1 Kodeksu cywilnego).

§ 11
Każdej

ze

stron

przysługuje

prawo

wypowiedzenia

umowy

z

zachowaniem

1 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień następujący po
miesiącu, w którym dokonano wypowiedzenia.
§ 12
1. Strony mogą odstąpić od umowy w przypadkach i na zasadach określonych poniżej.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w niniejszej umowie,

a także, jeżeli:
a. Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji przedmiotu
umowy i pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego nie przystąpił do niej,
b. Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy i nie realizuje go pomimo
wezwania Zamawiającego,
c. Wykonawca nie wykonuje usług zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje
swoje zobowiązania umowne,
d. zaistnieją okoliczności art. 145 ust. 1 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 z 09.02.2004r. poz. 177).
3. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę,
iż

na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio okoliczności nie będzie mógł

wywiązać się ze zobowiązań umownych.
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności z
podaniem uzasadnienia.

§ 13
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez
Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości
10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1,
2. W przypadku odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn lezących po stronie
Zamawiającego,

Wykonawcy

przysługuje

kara

umowna

w

wysokości

10%

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1.
3. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,05 % wartości umowy
określony w § 7 ust.1 w przypadku uchybienia terminom określonym w umowie, za
każdy dzień zwłoki.
4. Zamawiający należne mu kary umowne może potrącać z wynagrodzenia Wykonawcy.
5. Postanowienia ust. 1 powyżej nie wyłączają prawa stron do dochodzenia od Wykonawcy
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody
przekroczy wysokość kar umownych.

§ 14
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą odbywały się w formie aneksów, sporządzanych
na piśmie, za zgodą obydwu Stron umowy pod rygorem nieważności.
2. Niedopuszczalne jest - pod rygorem nieważności – zmiana postanowień umowy w

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że
konieczność wprowadzenia takich zmian wynikła z okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
§ 15
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy powszechnie
obowiązującego prawa, w szczególności przepisy: Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień
publicznych.
§ 16
Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać
będą polubownie, a w przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez
sąd właściwy dla Zamawiającego.
§ 16
Umowę niniejszą sporządzono w 2 egzemplarzach –

po jednym egzemplarzu dla

Zamawiającego i Wykonawcy.
§ 17
Integralną częścią umowy są załączniki SIWZ.

Z AM AWI AJ ĄCY

WYKON AW C A

