UMOWA nr ………./……../2015/E
zawarta w dniu …………………… 2015 r. pomiędzy:
Ekosystem Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław,
wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia–
Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy KRS pod nr 0000426169, kapitał zakładowy 12 427 000 zł,
zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Bartosza Małysę, przy
udziale Dyrektora ds. Operacyjnych i Finansowych - Piotra Różewicza,
a
………………………….., zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
o następującej treści:
§1
Opis przedmiotu zamówienia
1. W wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu ……………2015 r.
Zamawiający na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2013 r., poz. 907 ze zm.) powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi
drukowania materiałów informacyjnych oraz ich dostawy do siedziby Zamawiającego.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi polegającej na drukowaniu materiałów
informacyjnych oraz ich dostawy do siedziby Zamawiającego:1
1) Zadanie nr 1:
a) książeczka dla dzieci pt. „Zuzia porządkuje świat” – druk i dostawa 15 000 szt.
zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1, 12 stron A5 (druk z formatu A4,
big przez środek + szycie), nadruk 4+4, spad 3 mm, papier kredowy minimum
180g/m2, folia matowa na całość; falcowanie, kompletowanie, oprawa zeszytowa
(szycie w dwóch miejscach); pakowane po 100 szt. w poszczególnej paczce,
b) książeczka dla dzieci pt. „Adaś pomaga dziadkowi” - druk i dostawa 15 000 szt.
zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2, 12 stron A5 (druk z formatu A4,
big przez środek + szycie), nadruk 4+4, spad 3 mm, papier kredowy minimum
180g/m2, folia matowa na całość; falcowanie, kompletowanie, oprawa zeszytowa
(szycie w dwóch miejscach); pakowane po 100 szt. w poszczególnej paczce,
2) Zadanie nr 2:
a) ulotka dla mieszkańca pt. „Obowiązki właścicieli nieruchomości” - druk i dostawa
10 000 szt. zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3, druk z formatu A4,
falcowanie do formatu A5, nadruk 4+4, spad 3 mm, papier offsetowy minimum
140 g/m2, kolory dodatkowe: brak, pakowane po 200 szt. w poszczególnej paczce,
b) ulotka dla mieszkańca pt. „Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na
terenie Gminy Wrocław” - druk i dostawa 5 000 szt. zgodnie ze wzorem określonym
w załączniku nr 4, format A5, nadruk 4+4, spad 3 mm, papier offsetowy minimum
140 g/m2, kolory dodatkowe: brak, pakowane po 100 szt. w poszczególnej paczce,
3) Zadanie nr 3 – plakaty – druk i dostawa 720 szt. zgodnie ze wzorami określonymi w załącznikach nr 5a, 5b, 5c, 5d, 5e i 5f; format: 370 cm wysokość x 340 cm podstawa; 1 cm
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marginesu z każdej strony, papier: kreda matowa minimum 135g/m2; opcje druku:
jednostronnie; pocięte na pojedyncze sztuki, nadruk – zgodnie z wyglądem w/w załączników. Łączna ilość 720 sztuk plakatów, w tym:
• załącznik nr 5a – 120 sztuk,
• załącznik nr 5b – 120 sztuk,
• załącznik nr 5c – 120 sztuk,
• załącznik nr 5d – 120 sztuk,
• załącznik nr 5e – 120 sztuk
• załącznik nr 5f – 120 sztuk.
Plakaty mają być pakowane w paczkach po 60 sztuk, po 10 sztuk z każdego rodzaju odpowiadających poszczególnym załącznikom.
3. Dostawa obejmuje również rozładunek i wniesienie materiałów informacyjnych do
pomieszczenia znajdującego się w siedzibie Zamawiającego, wskazanego przez pracownika
Zamawiającego.
4. Zamawiający zastrzega, że waga jednego opakowania nie może przekroczyć 5 kg.
Opakowanie ma być papierowe, umożliwiające ustawianie na poszczególnej wypełnionej
paczce inne wypełnione paczki bez uszkodzenia zawartości oraz odkształcenia opakowania.
Na każdym opakowaniu ma być oznaczona ilości sztuk w paczce.
5. Zamawiający określa następujące warunki jakościowe wykonania przedmiotu umowy: druk
nierozmazujący się, materiały drukowane czyste, niepogniecione, niesklejone, dobrze
wyschnięte, bez śladów odbitego druku, równo złożone, brzegi niepozaginane.
§2
Termin realizacji
1. Termin realizacji umowy2:
1) zadanie nr 1 - 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy,
2) zadanie nr 2 - 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy,
3) zadanie nr 3 - 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
2. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego. Na okoliczność odbioru
przedmiotu umowy, Strony sporządzą protokół odbioru, w którym potwierdzą termin
wykonania przedmiotu oraz ilość zbiorczych paczek z zaznaczoną na nich ilością sztuk w
danej paczce.
3. W przypadku gdy Zamawiający stwierdzi podczas odbioru przedmiotu umowy lub w trakcie
dystrybucji materiałów podlegających drukowi, wady lub braki w wykonaniu przedmiotu
umowy, Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji. Wykonawca w terminie 3 dni
roboczych od dnia złożenia reklamacji przez Zamawiającego, powtórnie wykona tą część
przedmiotu umowy, w której stwierdzone będą wady lub braki, na swój koszt. Po usunięciu
wad lub uzupełnieniu braków, Strony sporządzą stosowny protokół. Jeżeli wady nie zostaną
usunięte w terminie lub przedmiot umowy będzie nadal wadliwy, Wykonawca nie otrzyma
wynagrodzenia za tą część prac.
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§3
Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy wykonany w ramach niniejszej umowy
będzie wysokiej jakości i wolny od wad oraz braków.
2. Wykonawca w pełni odpowiada za jakość i terminowość wykonania przedmiotu umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) wykonania przedmiotu umowy:
a) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przy wykorzystaniu posiadanej wiedzy
oraz doświadczenia w zakresie prac określonych przedmiotem umowy, wykorzystania odpowiedniego sprzętu i technologii, a nadto do przestrzegania wskazań i zaleceń
Zamawiającego, związanych z realizacją przedmiotu umowy,
b) z należytą starannością, z uwzględnieniem zasad i wiedzy odpowiednich do przedmiotu umowy oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
2) zapewnienia we własnym zakresie wszelkich materiałów i sprzętów niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
3) dostosowania we własnym zakresie parametrów projektów przekazanych przez
Zamawiającego do wymagań technicznych, związanych z obsługą urządzeń drukarskich
Wykonawcy, w celu uzyskania jak najlepszej jakości wydruku.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe w związku
z wykonywaniem i wykonaniem przedmiotu umowy.
5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy
wykorzystywane w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić w siedzibie Zamawiającego, osobie upoważnionej
ze strony Zamawiającego, wskazanej w § 5 ust. 1, wydruki próbne (nie więcej niż 20
egzemplarzy) w celu uzyskania akceptacji warunkującej przystąpienie Wykonawcy
do realizacji przedmiotu umowy. Akceptacja następować będzie na zasadach określonych
w ust. 7.
7. Wydruki próbne Wykonawca dostarczy w terminie do 2 dni roboczych od dnia zawarcia
niniejszej umowy. Następnego dnia roboczego Zamawiający dokona oceny w/w wydruków
próbnych. W przypadku akceptacji przez Zamawiającego dana partia próbna gotowych
egzemplarzy zostanie zaliczona na poczet realizacji przedmiotu umowy.

1.

2.
3.
4.

5.

§4
Wynagrodzenie
Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy, z tytułu realizacji przedmiotu umowy nie może
przekroczyć kwoty …………………… zł netto (słownie: ………………..zł netto), tj. ……….………… zł
brutto (słownie: …………………… zł brutto).
Cena jednostkowa netto druku, transportu oraz dostawy do siedziby Zamawiającego
wynosi …………. zł.
Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone będzie jako iloczyn rzeczywiście wydrukowanych
egzemplarzy i ceny jednostkowej netto, o której mowa w ust. 2.
Wykonawca nie może uważać kwoty określonej w ust. 1, jako kwoty, którą uzyska po
zakończeniu realizacji niniejszej umowy. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy zależna
będzie od ilości rzeczywiście wykonanych materiałów na rzecz Zamawiającego.
Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Zamawiającego, z tytułu nie osiągnięcia
przez Wykonawcę wynagrodzenia w kwocie określonej w ust. 1.
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6. Do kwoty wynagrodzenia ustalonego w ust. 3 doliczony zostanie podatek VAT zgodnie
z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
7. Wykonawca poniesie, w ramach wynagrodzenia określanego w ust. 1 wszelkie koszty
z tytułu wykonania przedmiotu umowy, w tym: koszty druku, koszty wydruków próbnych,
koszty opakowania, pracy w godzinach nadliczbowych i w dni wolne od pracy, transportu w
miejsca wskazane przez Zamawiającego, koszty załadunku i rozładunku
w miejscu/miejscach wskazanych przez Zamawiającego, ubezpieczenia, itp.
8. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury będzie protokół odbioru, o którym
mowa w § 2 ust. 2. W przypadku stwierdzenia wad lub braków w przedmiocie umowy,
termin usunięcia wad lub braków Strony ustalą protokolarnie, co wstrzyma płatność faktury.
9. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy płatne będzie w terminie ………. dni od
daty otrzymania faktury, prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę pod względem
formalnym i merytorycznym, przez Zamawiającego na numer rachunku bankowego
wskazany przez Wykonawcę na fakturze, z zastrzeżeniem ust. 8.
10. Wykonawca może scedować na osobę trzecią należne mu z niniejszej umowy
wierzytelności wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego.
11. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
§5
Osoby uprawnione do kontaktów
1. Osobami odpowiedzialnymi za nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego –
Ekosystem Sp. z o.o. jest Monika Cander, nr tel. 071 75 86 909, e-mail:
monika.cander@ekosystem.wroc.pl.
uprawnionymi
do
kontaktów
ze
Strony
Wykonawcy
jest:
2. Osobami
………………………..……………………………………………… nr tel. ……………..……….………., e-mail
……………………………………………………………………………………………………….
3. W przypadku zmiany danych, określonych wyżej w ust. 1 i 2, Strona zmieniająca dane,
zobowiązuje się do pisemnego poinformowania o powyższej zmianie. Brak pisemnego
poinformowania o zmianie danych ma ten skutek, że za aktualne uznaje się dane określone
wyżej w ust. 1 i 2.
§6
Odstąpienie
1. Jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową,
Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć w tym celu
odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może
w terminie 3 dni roboczych, od dnia wyznaczenia Wykonawcy terminu, od umowy odstąpić.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez wyznaczania terminu
dodatkowego, o którym mowa w ust. 1, w przypadku:
1) braku możliwości usunięcia wad lub uzupełnienia braków w przedmiocie umowy,
2) nieprawidłowości w wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiającego, po wyczerpaniu
trybu reklamacji określonego w niniejszej umowie, w przypadku niedotrzymania terminu
realizacji lub reklamacji, z zastrzeżeniem kar określonych w § 7 ust. 2.
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§7
Kary umowne
1. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z winy
Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1. Uprawnienie
to nie dotyczy przypadków wskazanych w § 6 umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1,
2) 300,00 zł - za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1, za
każdy dzień następujący po upływie danego terminu,
3) 500,00 zł - za każdy dzień zwłoki w usunięciu każdej z wad lub braków stwierdzonych w
czasie odbioru prac stanowiących przedmiot umowy, tj. za każdy dzień zwłoki liczony od
upływu terminu wyznaczonego na usunięcie stwierdzonych wad lub braków
w wykonaniu przedmiotu umowy,
4) za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek niewykonania lub nienależytego
wykonania zobowiązań określonych w § 3 ust.3, w wysokości 200,00 zł za każdy
przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania któregokolwiek ze zobowiązań,
za każdy dzień,
5) za niewykonanie lub nienależyte wykonania obowiązku określonego w § 3 ust. 7 zdanie
pierwsze, w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień następujący po upływie terminu.
3. Strony ustalają, że w przypadku nie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę
w wyznaczonym czasie, Zamawiający może zlecić wykonanie przedmiotu innemu
podmiotowi i obciążyć kosztami wykonania przedmiotu umowy w całości Wykonawcę.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
przewyższającego zastrzeżone kary umowne do pełnej faktycznie poniesionej szkody oraz
utraconych korzyści.
5. W razie zaistnienia przesłanek do naliczenia kary umownej zgodnie z postanowieniami ust. 2
kara zostanie zapłacona przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty dostarczenia przez
Zamawiającego żądania zapłaty.
6. W wypadku niedotrzymania terminu o którym mowa w ust. 5, kary określone w ust. 2, będą
przez Zamawiającego potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z niniejszej
umowy, lub innych należności Wykonawcy wynikających z innych umów zawartych
z Zamawiającym, gdy zajdą okoliczności przewidziane w ust. 2, na co Wykonawca wyraża
zgodę.
§8
Rozwiązywanie sporów
1. Jeżeli powstaną spory dotyczące wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający
i Wykonawca dołożą wszelkich starań, aby rozwiązać je pomiędzy sobą.
2. Sądem powszechnym właściwym dla rozstrzygnięcia ewentualnych sporów, których Strony
nie rozwiążą w sposób o których mowa powyżej, będzie sąd powszechny właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
§9
Zmiany w umowie
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej
umowy w zakresie:
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1) sposobu wykonywania przedmiotu umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej
zmiany, przy czym w/w zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w
trakcie realizacji przedmiotu umowy,
2) zakresu przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy
czym w/w zmiana spowodowana może być okolicznościami wynikającymi z regulacji
prawnych wprowadzonych po dacie zawarcia umowy,
3) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy, przy czym w/w
zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji
przedmiotu umowy,
4) sposobu rozliczenia przedmiotu umowy, przy czym w/w zmiana spowodowana może być
okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
2. Zmiany postanowień umownych zakwalifikowane przez strony jako nieistotne, mogą być
wprowadzone do umowy w każdym czasie.
3. Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 wymaga aneksu sporządzonego
w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Podstawą do zawarcia aneksu są dokumenty
(decyzje, protokoły, notatki itp.), z których wynika uzasadnienie dokonanych zmian.
§ 10
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający może w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego udzielić Wykonawcy zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia
podstawowego, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień zgodnych z zamówieniem określonym niniejszą umową. Wykonawca wykona zamówienie uzupełniające na
podstawie umowy zawartej w trybie zamówienia z wolnej ręki po przeprowadzonych negocjacjach dotyczących jego kosztu.
§ 11
Sprawy nieuregulowane
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) wraz
z aktami wykonawczymi oraz przepisy Kodeksu Cywilnego i inne przepisy właściwe dla
przedmiotu zamówienia.
§ 12
Postanowienia końcowe
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i jeden egzemplarz dla Zamawiającego.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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