Umowa nr ……………………

zawarta w dniu …………………………. w Zabrzu pomiędzy:
Zabytkową Kopalnią Węgla Kamiennego „Guido” z siedzibą w Zabrzu (kod pocztowy
41-800), przy ulicy 3 Maja 93, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury Miasta Zabrze pod numerem
11/2007, NIP: 648-26-17-623; REGON: 240591794
reprezentowaną przez:
1. Bartłomiej Szewczyk – Dyrektor
2. Mirosława Skurtys-Bayer – Główna Księgowa
zwaną w dalszej części Umowy„Zamawiającym”
a
……………………………………..z siedzibą w …………………………... (kod pocztowy ……………….), przy
ul ……………….. o kapitale zakładowym ……………….. wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS
prowadzonego przez Sąd …………….., Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem ………………….; NIP……………., REGON……………………
reprezentowaną przez:
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………
zwaną w dalszej części Umowy „Wykonawcą”

§1
1. Celem niniejszej Umowy jest określenie zasad i warunków współpracy pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą w zakresie wykonania oraz dostawy2 sztuk roll-up oraz wydruku i dostawy
materiałów dotyczących projektu pn. „Kopalnia Wiedzy”, realizowanego przez Miasto Zabrze
(Lider Projektu) w partnerstwie z Zabytkową Kopalnią Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrzu w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2. Zamawiający zleca, a Wykonawca podejmuje się wykonania oraz dostawy 2 sztukroll-up, a także
wydruku i dostawy materiałów dotyczących projektu pn. „Kopalnia Wiedzy”.
3. Zamówienie realizowane będzie w dwóch etapach, gdzie:
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3.1 Pierwszy etap obejmowad będzie:
a) Druk i dostawę materiałów dydaktycznych – dwiczeo w nakładzie maksymalnie174 szt.zgodnie
z projektem graficznym stanowiącym podstawę wykonania ww. materiałów dostarczonych
przez Zamawiającego.
dane techniczne dla dwiczeo:


Okładka: format B5, podkład/gramatura – papier kreda przystosowany do oprawy
drutowej 320g/m2, kolorystyka 4/0 CMYK druk jednostronny, uszlachetniana: laminat
połysk;



Wsad: format B5, podkład/gramatura - papier offsetowy matowy biały przystosowany do
oprawy drutowej 80g/m2, kolorystyka 4/0 CMYK druk jednostronny, objętośd od 54 92stron (w zależności od zajęd);



Oprawa: Drutowa.

b) Wykonanie i dostawęzgodnie z projektem graficznym 2 sztuk standów reklamowych typu rollup o wymiarach 85 cm x 200 cm z grafiką w pełnym kolorze. Konstrukcja wykonana
z aluminium z mechanizmem rolującym, maszt aluminiowy, górna listwa mocująca oraz futerał
z uchwytem i zamkiem.
3.2 Drugi etap obejmowad będzie:
a) Druk i dostawę materiałów dydaktycznych – książek w nakładzie maksymalnie 60 szt. zgodnie
z projektem graficznym stanowiącym podstawę wykonania ww. materiałów dostarczonych
przez Zamawiającego.
dane techniczne dla książek:


Okładka: format B5, podkład/gramatura – papier kreda przystosowany do oprawy
broszurowej klejonej, 300g/m2, kolorystyka 4/0 CMYK druk jednostronny, uszlachetniana:
laminat połysk;



Wsad: format B5, podkład/gramatura - papier kreda biały przystosowany do oprawy
broszurowej, klejonej 135g/m2, kolorystyka 4/4CMYK druk obustronny, objętośd 25stron;



Oprawa: broszurowa klejona z bigowaniem.

a) Druk i dostawę dyplomów w nakładzie maksymalnie174 szt. zgodnie z projektem graficznym.
Format A4 (210 x 297 mm), kolorystyka 4/4 CMYK, papier satyna 300gr/m 2, druk obustronny,
indywidualizowany.
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b) Druk i dostawę folderu przedstawiającego efekty projektu w nakładzie200 szt. zgodnie
z projektem graficznym. Format A4 (210 x 297 mm); kolorystyka: 4/4 CMYK; druk obustronny;
papier: kreda matowa (papier dwustronnie powlekany) do DL w U lub Z (2 razy falcowany);
spady: 3 mm; zabezpieczenie: lakier dyspersyjny, dostępne opcje: wiercenie otworów,
falcowanie; ilośd stron zadruku: 2.

4. Wykonawca zobowiązany jest wykonad przedmiot Umowy terminowo, z należytą starannością
oraz zgodnie z:
a) warunkami zawartymi w niniejszej Umowie,
b) szczegółowymi zaleceniami Zamawiającego,
c) obowiązującymi przepisami prawa, normami i wymogami niezbędnymi do należytego
wykonania przedmiotu Umowy, a w szczególności „Wytycznymi dotyczącymi oznaczania
projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

§2
1. Zamawiający zobowiązuje się przekazad Wykonawcy gotowedo druku projekty graficzne materiałów
dydaktycznych, dyplomów, standów reklamowych typu roll-up oraz folderów przedstawiających
efekty projektu nie później niż 2 dni robocze przed wydrukiem.Termin i miejsce dostarczenia
materiałów oraz dyplomów każdorazowo będzie wskazywany przez Zamawiającegodrogą e-mailową
lub telefoniczną.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia do siedziby Zamawiającegowydruku próbnego
przedmiotu Umowy (za wyjątkiem roll-up-ów), na podstawie którego Zamawiający zatwierdzi
przedmiot zamówienia do druku.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnośd za błędy powstałe w treści przedmiotu Umowy które są
rozbieżne z treścią projektu graficznego,przekazanegoprzez Zamawiającego.
4. W sytuacji, o której mowa w ust. 3niniejszego §Wykonawca na koszt własny dostarczy
Zamawiającemu materiały wykonane prawidłowo – zgodnie z Umową bez zbędnej zwłoki.
5. Zamawiający zlecając druk materiałów dydaktycznych, dyplomów oraz folderów każdorazowo będzie
określał ich treśd oraz ilośd.
6. Realizacja przedmiotu Umowy o którym mowa w §1, będzie przebiegała przy ścisłej współpracy
Wykonawcy z osobami wskazanymi przez Zamawiającego w §7 oraz innymi osobami wyznaczonymi w
formie pisemnej przez Zamawiającego.
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7. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji otrzymanych
w związku z wykonywaną usługą będącą przedmiotem niniejszej Umowy. Zamawiający zobowiązany
jest do zachowania tajemnicy w zgodzie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej.
8. Zamawiający zapewni, aby Wykonawcy zostały przekazane wszelkie materiały w zakresie niezbędnym
do wykonania przedmiotu Umowy.
9. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego i warunkami realizacji
przedmiotu Umowy oraz rozważył wynikające z nich koszty oraz inne okoliczności niezbędne dla
prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy.

§3
1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu Umowy – w dniu podpisania niniejszej Umowy.
2. Termin realizacji pierwszego etapu zamówienia: nie później niż do dnia 16.01.2012.
3. Termin realizacji drugiego i ostatniego etapu zamówienia: nie później niż do dnia 01.06.2012.

§4
1. Rozliczenie Umowy nastąpi po cenach jednostkowych wynikających z formularza ofertowego,
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, na podstawie faktycznie zamówionej i wykonanej
ilości egzemplarzy, do wysokości całkowitej wartości usługi określonej w Formularzu Ofertowym,tj.
do kwoty brutto: ..........………………PLN (słownie: ………….……………………………………………………….), w tym
podatek VAT w wysokości ……………………………………PLN.
2. Wypłata wynagrodzenia o którym mowa w ust 1 nastąpi w dwóch transzach:
a) pierwsza transza po wykonaniu pierwszego etapu realizacji zamówienia, o którym mowa w ust.3
pkt. 3.1. §1 niniejszej Umowy,na podstawie wykonanej ilości przedmiotu umowy w odniesieniu
do wskazanych cen w formularzu ofertowym.
b) druga transza po wykonaniu drugiego etapu zamówienia, o którym mowa w ust.3 pkt. 3.2. §1
niniejszej Umowy,na podstawie wykonanej ilości przedmiotu umowy w odniesieniu do
wskazanych cen w formularzu ofertowym.
3. Podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie zatwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru
częściowegoz wykonaniakażdego etapu przedmiotu Umowy oraz prawidłowo wystawione i
dostarczoneZamawiającemu faktury VAT.
4. Przy wystawieniu faktury VAT, jako jednostkę miary, Wykonawca będzie przyjmował 1 sztukę.
5. Zapłata następowad będzie przelewem na wskazany w treści faktury rachunek bankowy Wykonawcy
w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego.
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6. Kwoty, o których mowa w ust. 1 niniejszego §, obejmują wszelkie koszty i czynności Wykonawcy
związane z realizacją przedmiotu Umowy i nie będą podlegały waloryzacji.
7. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac nie objętych zakresem Umowy, Wykonawcy
nie wolno ich realizowad bez zmiany niniejszej Umowy lub uzyskania dodatkowego zamówienia na
podstawie odrębnej Umowy.
8. Wykonanie zamówienia nie objętego w zakresie Umowy i bez zgody Zamawiającego, uznane zostanie
jako zbędne, za które wynagrodzenie nie przysługuje.

§5
1. W terminie 2 dni roboczych od dnia wykonania poszczególnych etapów przedmiotu Umowy,
Zamawiający lub przez niego upoważniony podmiot/osoba fizyczna dokona weryfikacji przedmiotu
Umowypod kątem zgodności jej wykonania zwarunkami wykonania Umowy,a w szczególności z
przedstawionym projektem graficznym.
2. Jeżeli przekazany przedmiot Umowy zostanie wykonany wadliwie, będzie niekompletny lub nie
będzie zgodny z założeniami określonymi w Umowie, Zamawiający w terminie określonym w ust 1
niniejszego § wskaże Wykonawcy na piśmie swoje zastrzeżenia do przekazanego przedmiotu Umowy
oraz wezwie Wykonawcę, aby w terminie 3 dni roboczych usunął zgłoszone przez Zamawiającego
nieprawidłowości w przedmiocie Umowy.
3. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeo do przekazanego przedmiotu Umowy, po
ponownym przekazaniu przez Wykonawcę przedmiotu Umowy procedura zostanie przeprowadzona
po raz drugi.
4. W przypadku nie usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego nieprawidłowości, rozpocznie on
naliczanie kar umownych zgodnie z §6.
5. Odbiór przedmiotu Umowy uważa się za dokonanyz chwilą podpisania przez Zamawiającego
protokołu odbioru częściowego.
6. Ewentualne wady przedmiotu Umowy wykryte w toku realizacji przedmiotu Umowy usuwane będą
w terminie wskazanym przez Zamawiającego i na koszt Wykonawcy.
7. Jeżeli Wykonawca opóźni się z usunięciem wad o co najmniej 2 dni robocze to Zamawiającemu
przysługuje prawo do zlecenia usunięcia wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy,
zachowując prawo do naliczenia kar za opóźnienie oraz prawo do odstąpienia od Umowy.

§6
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1. Strony ustalają odpowiedzialnośd za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy
w formie kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci karę Zamawiającemu:
a) w wysokości 5000 zł w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy przez Wykonawcą lub
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
b) w wysokości 100złza niedotrzymanie któregokolwiek z terminówokreślonych w §3ust. 2 i 3
niniejszej Umowy, za każdy dzieo opóźnienia względem terminu na który miała byd wykonana
częśd przedmiotu umowy.
c) w wysokości 150 zł za opóźnienie w usunięciu wad, za każdy dzieo opóźnienia liczony od dnia
wyznaczonego na usunięcie wad.
3. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiad Zamawiającego prawa żądania
zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokośd poniesionej szkody
przekroczy wysokośd zastrzeżonej kary umownej.
4. Za okres w którymZamawiający dokonuje odbioru kary umowne nie są naliczane chyba, że zostanie
stwierdzone, że nie zostały usunięte usterki lub wady zgłoszone już przez Wykonawcę jako usunięte.
5. Wykonawca zezwala na potrącanie kar umownych z wynagrodzenia mu przysługującego.

§7
1. Ze strony Zamawiającego funkcję koordynatora prac pełni:
a

Aleksandra Margas – Koordynator Projektu

2. Wykonawca ustanawia koordynatora o prowadzącego:
a ............................................................................................................................................

§8
1. W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu Umowy strony zobowiązują się
działad niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa i ustalonych zwyczajów.
2. Strony zobowiązują powiadomid się wzajemnie w formie telefonicznej, mailowej lub faksem
w terminie do 2 dni roboczych o zaistniałych przeszkodach wwypełnianiu świadczeo w trakcie
wykonywania prac określonych Umową.
3. W przypadku wystąpienia okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
uniemożliwiających dotrzymanie terminu określonego w §2 ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany
niezwłocznie zawiadomid o tym Zamawiającego, nie później niż 2 dni robocze od terminu zaistnienia
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takich okoliczności oraz udokumentowad je w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi przez
Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji otrzymanych
w związku z wykonywaną pracą będącą przedmiotem niniejszej Umowy.

§9
1. Wszelkie spory mogące wyniknąd przy realizacji przedmiotu Umowy rozstrzygane będą na zasadach
wzajemnych negocjacji.
2. Jeżeli strony Umowy nie osiągną kompromisu wówczas sprawy sporne poddane będą pod jurysdykcję
sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§10
1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zakazu cesji tj. zakazu przenoszenia przez Wykonawcę
jakichkolwiek prac lub obowiązków wynikających z tej Umowy na osoby trzecie.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964
r. kodeks cywilny (tj. Dz.U. nr 16 poz. 93 z późn. zm) oraz przepisy aktów prawnych powiązanych
z przedmiotem Umowy.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy powinny byd dokonywane pod rygorem
nieważności wyłącznie w formie pisemnej poprzez sporządzenie aneksów podpisanych przez strony.
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, gdzie dwa egzemplarze dla
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Zamawiający

Wykonawca
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Załącznik nr 1:
Formularz oferty Wykonawcy z dnia……………………
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