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Operacyjnego na lata 2007 – 2013 
 

„FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI” 

 

Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

Umowa na realizację przedsięwzięcia 

„Druk 6 praktycznych wydawnictw informacyjno-promocyjnych o Wielkiej Pętli Wielkopolski w 

wersji polskiej (w tym opracowanie graficzne i zakup zdjęć dla 2 wydawnictw turystycznych)” 

 

zawarta  w dniu…………………..  w  Poznaniu pomiędzy   

 

Wielkopolską Organizacją Turystyczną,  

……………………………………………,  

reprezentowaną  przez   

1.………………………………….. 

2.………………………………….. 

 

zwaną dalej  Zamawiającym 

a  

Firmą…………………………………………………………………… 

reprezentowaną  przez   

1.………………………………….. 

2.………………………………….. 

z siedzibą przy………………………………………………………….. 

Posiadającą NIP…………………………………………………………. 

Regon……………………………………………………………………. 

 

zwanym dalej Wykonawcą, 

 

W wyniku rozstrzygnięcia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie przetargu nieograniczonego określonego w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) została zawarta umowa o 

następującej treści: 

 

§1 

Definicje 

 

 Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o: 

 

1) Umowie  należy przez to rozumieć niniejszą umowę na druk 6 praktycznych 

wydawnictw informacyjno-promocyjnych o Wielkiej Pętli 

Wielkopolski w wersji polskiej (w tym opracowanie graficzne i zakup 

zdjęć dla 2 wydawnictw turystycznych). 

 

2) Projekcie należy przez to rozumieć projekt o nazwie „Promocja Wielkiej Pętli 

Wielkopolski – markowego produktu turystyki wodnej w 

Wielkopolsce – etap II” współfinansowanego z Unii Europejskiej  w 

ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 
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lata 2007 – 2013, Priorytet VI Turystyka  i środowisko kulturowe, 

Działanie 6.1 Turystyka, Schemat II Promocja i informacja 

turystyczna. 

 

3) Zamawiającym należy przez to rozumieć Wielkopolską Organizację Turystyczną, 

która jest Beneficjentem niniejszego projektu. 

 

4) Towarach      należy przez to rozumieć: rzeczy, prawa lub inne dobra, których 

dostawa jest przedmiotem niniejszej umowy, zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia  zawartym w Szczegółowym Opisie 

Przedmiotu zamówienia (SOPZ), stanowiącym załącznik nr 3 do  

specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ), 

stanowiącego integralną część umowy. 

 

 

 

§2 

Przedmiot Umowy  

 

1.    Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedsięwzięcia pn. „Druk 6 praktycznych 

wydawnictw informacyjno-promocyjnych o Wielkiej Pętli Wielkopolski w wersji polskiej 

(w tym opracowanie graficzne i zakup zdjęć dla 2 wydawnictw turystycznych)” dla 

Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w Poznaniu, w ilościach, w czasie oraz  parametrach 

technicznych i  jakościowych, zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia 

(załącznik do SIWZ), będącym załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy. 

2.   Zamówienie dotyczy realizacji projektu pt. Promocja Wielkiej Pętli Wielkopolski – markowego 

produktu turystyki wodnej w Wielkopolsce – etap II – współfinansowanego przez Unię 

Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI - 

Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.1 - Turystyka, Schematu II – Promocja i 

informacja turystyczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-

2013. 

3. Wykonawca zobowiązuje się  wykonać następujące czynności: 

3.1 Druk 6 wydawnictw informacyjno-promocyjnych o Wielkiej Pętli Wielkopolski. 

Specyfikacja druku zawarta w: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący 

załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

3.2 Opracowanie graficzne i zakup zdjęć dla 2 wydawnictw turystycznych. Opis techniczny i 

założenia wydawnictw zawarty w: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący 

załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

3.3 Aktualizacja 4 dotychczasowych wydawnictw o Wielkiej Pętli Wielkopolski. Zakres 

aktualizacji wydawnictw zawarty w: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, 

stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

4. Wykonanie wydawnictw drukowanych zrealizowane będzie na podstawie przekazywanego 

przez Zamawiającego materiału: projektów graficznych dla 4 wydawnictw, tekstów dla 2 
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nowych wydawnictw oraz na podstawie projektu graficznego przygotowanego przez 

Wykonawcę, zgodnie z założeniami Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, będącym 

załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy.  

5. Wykonawca  oświadcza, że  nie  wykorzysta  powierzonych  mu materiałów do innych  

celów. 

6. Wykonawca ponosi koszty druku wraz z czynnościami introligatorskimi, konfekcjonowania, 

pakowania w papier pakowy minimum 100g, naświetlania. Wykonawca zobowiązuje się 

każdorazowo dostarczyć przedmiot umowy na własny koszt i na własne ryzyko na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego. 

7. Lista tytułów wydawnictw, których wersję w pliku PDF zostaną przekazane Wykonawcy 

przez Zamawiającego, stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 

8. Za terminy przekazania towaru Zamawiającemu uznaje się terminy podpisania przez obie 

Strony protokołów odbioru. Odpowiedzialność za towar przechodzi na Zamawiającego w 

momencie podpisania stosownego protokołu odbioru.  

9 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz  oferta  Wykonawcy stanowią odpowiednio  

załączniki nr 2 i nr 3 do niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania 

kryteriów jakości druku wymienionych w Specyfikacji Istotnych Warunków  Zamówienia oraz 

przedstawionych w załączonej przez siebie ofercie. W razie niedotrzymania kryteriów jakości, o 

których mowa wyżej, Wykonawca jest zobowiązany do poprawy błędnie wydrukowanych 

folderów na własny koszt. 

 

  § 3 

Termin oraz warunki realizacji umowy 

 

1. Dostawa przedmiotu umowy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego nastąpi w 

terminie do dnia 17 lipca 2015r.  

2. Po odbiorze przedmiotu umowy, Zamawiający dokona odbioru ilościowo-jakościowego w 

formie protokołu w celu potwierdzenia zgodności przedmiotu umowy ze Szczegółowym 

Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz ofertą Wykonawcy stanowiących załączniki nr 2 i 3 do 

niniejszej umowy. 

3. Wykonawca gwarantuje jakość wykonania folderów nie gorszą niż w przedstawionej ofercie. 

4. Jeżeli Wykonawca  wykona przedmiot umowy  w sposób wadliwy  (stwierdzona zostanie 

niska jakość druku, wady introligatorskie itp.) albo sprzeczny  z  umową, Zamawiający może 

żądać usunięcia tych wad, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin z 

zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie  wyznaczonego terminu może odstąpić od  

umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Czas na usunięcie wad nie może 

powodować wydłużenia terminu realizacji przedmiotu Umowy, który został określony w ust. 

1 niniejszego paragrafu. 

5. Dodatkowy termin wyznaczony na usunięcie usterek przez Wykonawcę nie zwalnia go z 

zapłacenia na rzecz Zamawiającego kar umownych związanych z nieterminową realizacją 

Umowy, zgodnie z postanowieniami  o których mowa w  § 5 niniejszej umowy. 
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§ 4 

   Wynagrodzenie 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w 

wysokości:…………………………zł (słownie: ………………..), w tym kwota netto (bez 

podatku VAT) ……………………., oraz należny podatek VAT w wysokości …………………...                                                      

2. Wynagrodzenie obejmuje koszty wymienione w §2 pkt 3 umowy: druk 6 wydawnictw 

informacyjno-promocyjnych, w tym opracowanie graficzne i zakup zdjęć dla 2 wydawnictw 

turystycznych oraz aktualizacja istniejących 4 wydawnictw, oraz dostawy gotowych 

wydawnictw na miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w  ust. 1 

jedynie w przypadku, gdyby uległa zmianie ustawowa stawka podatku VAT – w takim 

przypadku Strony zobowiązują się zrealizować przedmiot umowy za inną, odpowiednio 

zmienioną cenę brutto, niż wskazana w umowie. Zastrzeżenie to nie dotyczy ustalonego w 

umowie wynagrodzenia netto.  

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w §4 ust. 1 będzie płatne po dostarczeniu przedmiotu 

Umowy i podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego, w ciągu 14 dni od daty dostarczenia 

prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

5. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji 

podatkowej NIP:........................ 

6. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji 

podatkowej NIP: ………………..  

7. Zapłata należności zgodnie z §4 pkt. 1 i 4 nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy w 

…………………………………… 

8. Zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

 

§ 5 

Kary umowne 

 

1. W przypadku nie dostarczenia przedmiotu umowy w terminie Wykonawca zapłaci karę 

umowną w wysokości 3% wartości wynagrodzenia za dane zlecenie, za każdy dzień 

opóźnienia. Taka sama kara umowna będzie obowiązywała w przypadku nie dostarczenia w 

terminie przedmiotu umowy (jego części) wolnego od wad.   

2. W przypadku, gdy opóźnienie w spełnieniu świadczenia w całości lub w części wynosi co 

najmniej 7 dni kalendarzowych, Zamawiający może odstąpić od Umowy, zachowując 

roszczenie o zapłatę kar umownych należnych mu za okres od dnia powstania opóźnienia do 

dnia odstąpienia od umowy.     

3. Dopuszcza się potrącanie kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 

4. Kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach 

ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokryje wyrządzonej szkody. 

5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn 

niezależnych od Zamawiającego w wysokości 50% wynagrodzenia określonego w § 4 pkt.1. 
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§ 6 

Obowiązki Wykonawcy 

 

1. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie 

niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w §2 pkt. 1 i 3 niniejszej 

umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania umowy z najwyższą starannością, zgodnie z 

zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a mianowicie: 

2.1 Zapewnienie równomiernego nasycenia kolorami (brak wyraźnej dominacji jednego 

koloru), 

2.2 Prawidłowe wpasowanie w pasery i utrzymanie wpasowania do całości druku, 

2.3 Stosowanie odpowiednich materiałów i technik drukarskich np. farb, lakierów 

gwarantujących wysoką jakość druku (np. nie sklejanie się arkuszy, nie odbijanie się 

druku itp.), 

2.4 Zastosowanie zszywek odpowiednich do grubości wydawnictwa, 

2.5 Przycięcie wydrukowanych materiałów, folderów bez zadzierania papieru, zgodnie z 

kształtem wydawnictwa (zachowanie kątów prostych) 

2.6 Bigowanie wydawnictw zgodnie z projektami graficznymi dostarczanymi przez 

Zamawiającego, 

2.7 Utrzymanie jednakowych kolorów dla wszystkich egzemplarzy tego samego nadkładu. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności informacji i materiałów, z którymi 

może zapoznać się w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone w związku w 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem czynności wchodzących w zakres 

przedmiotu zamówienia. 

5. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na 

zasadach przewidzianych w kodeksie cywilnym. 

6. Wykonawca w przypadku powierzenia realizacji przedmiotu zamówienia lub jego części 

innemu podmiotowi (podwykonawcy), zgodnie z zakresem określonym w formularzu oferty, 

odpowiada za działania lub zaniechania podwykonawcy jak za swoje własne działania lub 

zaniechania i zwalnia Zamawiającego z jakiejkolwiek odpowiedzialności, w tym 

odpowiedzialności finansowej. 

7. Wykonawca gwarantuje, że Towar dostarczony w ramach niniejszej umowy spełnia założenia 

techniczne, określone w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz w 

przedstawionej przez Wykonawcę ofercie. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do niezbędnej współpracy z Zamawiającym w celu realizacji                   

niniejszej umowy. 

9. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne i 

prawne Towarów. 
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10. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność Towarów ze 

Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia zawartym w SIWZ. 

 

§ 7 

Zasady komunikacji i przepływu informacji 

 

1. Strony umowy zobowiązują się do współdziałania, mającego na celu należyte wykonanie 

przedmiotu umowy. 

2. Osoby wyznaczone do współdziałania w ramach realizacji umowy: 

      - ze strony Zamawiającego: ………………………..  

      - ze strony Wykonawcy: …………………………… 

3. Zmiana osób wyznaczonych do merytorycznego współdziałania, o których mowa w ust. 2, 

może nastąpić poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony Umowy, bez konieczności 

zmiany Umowy. 

4. Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu 

umowy innym osobom. 

5. Strony wyłączają możliwość przelewu wierzytelności wynikającej z umowy na osobę trzecią. 

6. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 8 

Rozstrzyganie sporów 

 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Sądem właściwym do rozpoznania ewentualnego sporu z tytułu realizacji niniejszej umowy 

będzie sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.  

 

 

§ 9 

Warunki zmiany umowy oraz postanowienia końcowe 

 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obydwu Stron wyrażoną na 

piśmie, pod warunkiem nieważności. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w 

sytuacjach/warunkach określonych poniżej. 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizacją 

przedmiotu umowy. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy konieczność 

wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń instytucji, która 

przyznała środki na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia (Umowy), 

3. Gdy zajdzie konieczność zastosowania (dostawy) towarów zamiennych, w sytuacji gdy 

towary przewidziane (zaoferowane) w ofercie wybranego Wykonawcy nie mogą być użyte 
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przy realizacji przedmiotu umowy z powodu zaprzestania ich produkcji lub na przykład 

wycofania z rynku. 

4. Strony mogą domagać się przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy tylko i 

wyłącznie z powodu wystąpienia siły wyższej, rozumianej jako wystąpienie czynnika 

niezależnego i niezawinionego przez którąkolwiek ze stron, mającego wpływ na realizację 

postanowień umowy.  Termin wykonania umowy może zostać przedłużony, w takiej 

sytuacji, o czas występowania siły wyższej.    

 

 

§ 10 

Postanowienia dodatkowe 

 

1. Wykonawca oświadcza, iż tytułem zagwarantowania prawidłowego wykonania Umowy 

przedłożył Zamawiającemu zabezpieczenie w formie……………………………., stanowiące 

równowartość 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto w kwocie………, o którym mowa w § 4 

ust. 1 umowy. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy. 

3. Zamawiający zwolni zabezpieczenie  na rzecz Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania 

przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego, że zostało ono wykonane należycie i 

terminowo. 

 

§ 11 

1. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu, pod 

rygorem nieważności.  

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej  

ze Stron. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA 

 

 

 

       ………………………………….                                …………………………………. 
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ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY: 

 

Załącznik nr 1  Lista tytułów wydawnictw  

Załącznik nr 2   Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

Załącznik nr 3   Oferta Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


