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Załącznik nr 4 do SIWZ 32/PN/Adm/2013

Wzór Umowy
do przetargu nr 32/PN/Adm/2013
na usługę druku oraz oprawy 16 tomów monografii, które Zamawiający będzie
zamawiał w w kilku etapach

Zawarta w dniu ........................ 2013 roku w Gdańsku
pomiędzy:
Instytutem Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk w
Gdańsku, ul. Fiszera 14, 80-231 Gdańsk, NIP: 584-035-78-82 reprezentowanym przez:
Jana Kicińskiego – z-cę dyrektora,

zwany dalej „Zamawiającym”
oraz
........................................................................................................................................
z siedzibą w ......................................... zarejestrowanym w ................................. nr rej.
................................................................, nr NIP .................................................
reprezentowanym przez :
1.....................................................................................................................................
2.....................................................................................................................................
zwanym dalej ,, Wykonawcą "
który został wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zmianami) pn. nazwą druk

oraz oprawa 16 tomów monografii, które Zamawiający będzie zamawiał w kilku
etapach.
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§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem niniejszej umowy [dalej „Umowa”] jest wykonanie dzieła polegającego na
druku oraz oprawie 16 tomów monografii, wg zestawienia zawartego w Ofercie, oraz na
warunkach określonych w SIWZ 32/PN/Adm/2013 stanowiących załączniki niniejszej
umowy, oraz dostawa wydrukowanych monografii do siedziby Zamawiającego [dalej –
„Dzieło”].
§2
WARUNKI REALIZACJI
1. Wykonawca wydrukuje, oprawi i dostarczy Zamawiającemu Dzieło, w sposób który
zaproponował w złożonej w przywołanym postępowaniu o udzielnie Zamówienia ofercie i
który spełnia wymogi SIWZ, w terminach ustalonych pisemnie przez obie strony.
2. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia wydruku próbnego wybranych przez
Zamawiającego 8 stron z książki oraz okładki w terminie do 2 dni roboczych od daty
otrzymania materiałów od Zamawiającego. Zamawiający zobowiązany jest do akceptacji
lub zgłoszenia uwag w terminie 1 dnia roboczego od dostarczenia wydruku próbnego. W
przypadku uwag Zamawiającego co do jakości wydruku, palety kolorów, papieru, etc.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia poprawionego wydruku próbnego 8 stron
z książki oraz/lub okładki (wybranych przez Zamawiającego), w terminie 1 dnia
roboczego od zgłoszenia uwag.
3. Strony przewidują odbiór Dzieła w częściach. Odbioru Dzieła, dokonają upoważnieni
pracownicy Zamawiającego za protokołem odbioru. Dniem dostarczenia Dzieła jest dzień
podpisania przez strony Umowy protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
4. Na każdą część Dzieła sporządzony zostanie odrębny protokół odbioru.
5. Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzona zostanie wada Dzieła, Zamawiający może odmówić
jego odbioru, a Wykonawca zobowiązany będzie, w zależności od wyboru
Zamawiającego, do wymiany wadliwego przedmiotu Umowy na wolny od wad, w terminie
uzgodnionym protokolarnie przez strony Umowy, przy czym termin ten nie może być
dłuższy niż 7 dni roboczych od dnia poinformowania Wykonawcy o stwierdzeniu wady,
albo do usunięcia wady w drodze jego naprawy, w terminie uzgodnionym protokolarnie
przez strony Umowy, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych od
dnia poinformowania Wykonawcy o stwierdzeniu wady. W przypadku stwierdzenia
braków ilościowych w dostawie, Wykonawca jest zobowiązany do ich uzupełnienia w
terminie uzgodnionym protokolarnie przez strony Umowy, nie dłuższym jednak niż 5 dni
roboczych od dnia stwierdzenia braków.
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6. Przez wadę rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność z opisem Dzieła
zawartym w SIWZ i/bądź w ofercie Wykonawcy.
§3
WYNAGRODZENIE
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie Dzieła następujące wynagrodzenie
brutto:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

2. Powyższe wynagrodzenie wyczerpuje wszelkie należności Wykonawcy od
Zamawiającego związane z realizacją Umowy. Wykonawcy nie przysługuje zwrot od
Zamawiającego jakichkolwiek kosztów poniesionych w związku z realizacją Umowy.
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w częściach odpowiadających odebranym częściom
Dzieła, w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktur VAT wystawionych po podpisaniu
bez zastrzeżeń protokołów odbioru.
4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturach. Za dzień zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia rachunku
Zamawiającego.

1.

2.
a)

b)
c)
3.

§4
KLAUZULA POUFNOŚCI
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
uzyskanych w związku z wykonaniem Umowy, w szczególności treści przekazanych do
druku (dalej - Informacje Poufne).
Nie będą uważane za Poufne Informacje, które:
są lub staną się informacją publiczną w okolicznościach nie będących wynikiem
czynu bezprawnego lub naruszającego zobowiązania stron, albo wskutek
zobowiązania organu władzy publicznej;
są już znane stronie otrzymującej o czym świadczą wiarygodne dowody;
są zatwierdzone do rozpowszechnienia na podstawie uprzedniej pisemnej zgody
zostaną przekazane stronie przez osobę trzecią zgodnie z prawem.
Odpowiedzialność Wykonawcy za zachowanie poufności obejmuje także zachowania
pracowników i podwykonawców oraz wszelkich innych osób, którymi Wykonawca
posługuje się przy wykonywaniu zamówienia.
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§5
TERMIN REALIZACJI
1. Wykonawca będzie realizował przedmiot Umowy sukcesywnie w termie: od dnia
podpisania umowy do 30.06.2014 r.
2. Dniem wykonania przemiotu umowy jest dzień podpisania przez Strony Umowy protokołu
odbioru końcowego.
§6
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów:
a. za opóźnienie w dostawie części lub całości Dzieła – w wysokości 0,1 %
wynagrodzenia, o jakim mowa w § 3 ust. 1 , za każdy dzień opóźnienia, liczony od
dnia następnego przypadającego po dniu, w którym zgodnie z Umową miała
nastąpić dostawa,
b. za opóźnienie w wykonaniu zobowiązań z tytułu gwarancji lub rękojmi – w wysokości
0,1 % wynagrodzenia, o jakim mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia,
liczony od dnia następnego przypadającego po dniu, w którym zobowiązanie miało
zostać wykonane,
c. w wysokości 10 % wynagrodzenia, o jakim mowa w § 3 ust. 1 w przypadku
odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.

3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub nie dojście do skutku
dostawy, jeżeli jest to wywołane "siłą wyższą".
4. Jako „siły wyższe” uznane zostają: klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy
transportowe, pożar, eksplozje, wojna, strajk i inne nadzwyczajne wydarzenia, których
zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą układających się Stron.
5. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przewyższa wartość zastrzeżonych kar
umownych.
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§8
WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU
1. Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana.
2. Ewentualne spory, mogące powstać w trakcie realizacji niniejszej umowy, rozstrzygać
będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego według prawa polskiego.

§9
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania - do dnia odstąpienia - części Umowy.
2. W przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień Umowy lub gdy
Wykonawca został postawiony w stan likwidacji lub upadłości, lub gdy opóźnienie
Wykonawcy w wykonaniu całości lub części Umowy przekroczy 14 dni, Zamawiającemu
przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
tych okolicznościach.
3. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca wykonuje Umowę w sposób wadliwy,
Zamawiający wezwie go do zmiany sposobu wykonywania Umowy i wyznaczy mu w tym
celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający może w
terminie 30 dni od umowy odstąpić.
§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy, mogą nastąpić tylko w trybie przewidzianym w art.
144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający przewiduje zmiany w zakresie liczby stron, liczby stron kolorowych, liczby
tomów +/- 2.
3. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w czasie realizacji umowy, Zamawiający
dopuszcza zmianę umowy w tym zakresie.
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4. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji
wierzytelności wynikających z Umowy, przysługujących mu względem Zamawiającego na
osoby trzecie.
5. Wykonawca może powierzyć wykonanie części lub całości obowiązków wynikających
z Umowy innemu podmiotowi wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiającego. W każdym jednakże przypadku Wykonawca będzie odpowiadał za
działania lub zaniechania takiego podmiotu, jak za własne działania lub zaniechania.
6. Oferta Wykonawcy oraz SIWZ stanowią integralną część Umowy.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223,
poz. 1655 z póź. zmianami) oraz kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem przepisów art. 139
– 151 Ustawy – Pzp.
8. Umowa sporządzona została w dwóch
przeznaczeniem po jednym dla każdej ze stron.

jednobrzmiących

egzemplarzach

z

9. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

..........................................................
Wykonawca

..........................................................
Zamawiający
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