UMOWA nr CRU/...../Zm/2018
(wzór)
zawarta w Częstochowie w dniu .........………...... na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), pomiędzy:
Gminą Miasto Częstochowa, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa, NIP 573-274-58-83, w imieniu
i na rzecz której działa Częstochowskie Centrum Świadczeń z siedzibą przy ul. Racławickiej 12, 42217 Częstochowa (adres do korespondencji Al. Niepodległości 20/22, 42-216 Częstochowa),
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
Dyrektora Częstochowskiego Centrum Świadczeń – Lidię Czuma-Imiołczyk, działającą na
podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Częstochowy,
a
.......................................................................................
z
siedzibą
......................................, NIP: ………………………, REGON: …………………….,
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”,
reprezentowanym przez: .............................................................................................,
łącznie zwane dalej „Stronami”, o następującej treści:

pod

adresem

§1.
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług poligraficznych, polegających
na wykonaniu, pakowaniu i dostawie druków, których szczegółowy wykaz zawiera formularz
rzeczowo - cenowy (załącznik nr 2 do umowy), stanowiący integralną część niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia przez cały okres trwania umowy.
§2.
WYKONANIE UMOWY
1. Dostawa druków odbywać się będzie sukcesywnie na podstawie składanych zamówień.
Zamówienia składane będą drogą elektroniczną, na adres e-mail …..................................
(wskazany przez Wykonawcę). Za datę złożenia zamówienia uznaje się dzień przesłania
zapotrzebowania do Wykonawcy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania umowy w całości. W takiej sytuacji
Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie tylko za faktycznie zrealizowane dostawy bez
prawa do dochodzenia roszczeń za niewykorzystaną część umowy.
3. W zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego, Strony dopuszczają:
1) ograniczenia ilości zamówień bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych na rzecz
Wykonawcy;
2) zmianę ilości poszczególnych rodzajów druków przy zachowaniu cen jednostkowych i ogólnej
wartości zawartej umowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest wykonać druki według wzorów przesłanych przez Zamawiającego,
zgodnie z zasadami sztuki drukarskiej oraz współczesnej wiedzy technicznej.
5. W przypadku druków kilkustronicowych Zamawiający wymaga, aby były dostarczane kompletne
(złożone), np. druk 2 x A3 1+1 + A4 1+1 musi zostać dostarczony w formie broszurki z wkładką
(składającą się z dwóch płacht formatu A3 i wkładki A4) gotową do użytkowania przez
Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązuje się sukcesywnie dostarczać przedmiot zamówienia bezpośrednio do
placówek Zamawiającego zlokalizowanych na terenie miasta Częstochowy, w terminie nie dłuższym

7.
8.
9.

10.

11.

niż ……………………. dni roboczych licząc od dnia złożenia prawidłowego zamówienia przez
Zamawiającego.
Za datę realizacji dostawy uznaje się datę odbioru zamówionych druków do wskazanej
w zamówieniu placówki Zamawiającego.
Dostawy winny być realizowane w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 15:00.
Za prawidłowe zamówienie, uznaje się zamówienie, w stosunku do którego Wykonawca nie zgłosił
zastrzeżeń w terminie 12 godzin od daty przesłania zamówienia. Zastrzeżenia należy zgłaszać
elektronicznie na zwrotny adres e-mail.
W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę zastrzeżeń w wyznaczonym terminie, termin realizacji
liczy się od daty powtórnego złożenia zamówienia. W przypadku niezachowania terminu na
zgłoszenie zastrzeżeń termin realizacji zamówienia liczony jest od daty złożenia pierwotnego
zamówienia.
Wszystkie koszty związane z dostarczeniem zamawianych druków do Zamawiającego, w tym
koszty przewozu, zabezpieczenia i ubezpieczenia, ponosi Wykonawca.
§3.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC ZAMAWIAJĄCEGO

1. Wykonawca ponosi ryzyko utraty bądź uszkodzenia przewożonych druków do momentu ich
odebrania przez Zamawiającego.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie wady fizyczne przedmiotu zamówienia (w
tym także ujawnione w trakcie eksploatacji) i zobowiązuje się do natychmiastowej wymiany druków
na nowe – wolne od wad – lub do ich uzupełnienia, w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego
niezgodności zarówno rodzaju jak i ilości ze złożonym zapotrzebowaniem.
3. W związku z możliwością wystąpienia wad ukrytych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do
składania reklamacji na wykonane i dostarczone druki, przez cały okres obowiązywania umowy.
§4.
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Strony ustalają, że maksymalna wartość brutto umowy nie przekroczy kwoty ............... zł (słownie:
...................................................................... złotych ...../100). Wartość ta może ulec zmianie, w tym
zwiększeniu, w sytuacji gdy faktyczne potrzeby Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy będą inne,
w tym większe niż zakładane i Zamawiający będzie miał możliwość przeznaczenia dodatkowych środków
finansowych na przedmiot umowy.
2. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za przedmiot umowy faktycznie dostarczony i odebrany przez
Zamawiającego bez zastrzeżeń.
3. Podstawą do dokonania zapłaty będzie faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę odrębnie dla każdego
zamówienia.
4. W fakturze VAT wystawionej przez Wykonawcę należy umieścić wszystkie niezbędne elementy określone
ustawą o podatku od towarów i usług a także dane identyfikacyjne według następującego wzoru: Nabywca:
Gmina Miasto Częstochowa, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa, NIP 573-274-58-83; Dotyczy jednostki
budżetowej: Częstochowskie Centrum Świadczeń, ul. Racławicka 12, 42-217 Częstochowa.
5. Fakturę VAT należy dostarczyć na adres korespondencyjny Częstochowskiego Centrum Świadczeń przy
Al. Niepodległości 20/22.
6. Należność z tytułu wykonania zamówienia cząstkowego płatna będzie przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawcę w treści faktury VAT, w terminie 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury
VAT.
7. Wynagrodzenie będzie pokrywane ze środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Częstochowskiego
Centrum Świadczeń na 2017 r. w ramach następującego podziału klasyfikacji budżetowej: dział …......./
rozdział …........../ § …..............
8. Ewentualna zmiana klasyfikacji budżetowej nie wymaga zmiany umowy, a Wykonawca wyraża zgodę, aby
Zamawiający dokonywał tego we własnym zakresie, bez konieczności informowania Wykonawcy.

§5.
CZAS OBOWIĄZYWANIA UMOWY
Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje od dnia jej podpisania 02.01.2018r. do dnia
31.12.2018 r. bądź do wyczerpania kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy, w zależności co nastąpi pierwsze.
§6.
OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY
1. Podczas realizacji przedmiotu umowy Zamawiającego reprezentować będzie:
…......................................................... tel.: …........................ lub zastępująca go osoba.
2. Podczas realizacji przedmiotu umowy Wykonawcę reprezentować będzie:
…......................................................... tel.: …........................ lub zastępująca go osoba.
§7.
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie
przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca,
w wysokości 10 % maksymalnej wartości umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za zwłokę w wykonaniu dostawy danej partii druków karę
umowną w wysokości 2 % od wartości złożonego zamówienia, którego ta zwłoka dotyczy, za każdy
dzień zwłoki.
3. Kary umowne podlegają sumowaniu.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy za
wykonane lub przyszłe wykonane dostawy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia
Zamawiającego bez potrzeby uzyskania pisemnego potwierdzenia.
5. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych
określonych w przepisach Kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.
6. Strony mogą zwolnić się od odpowiedzialności z tytułu niewykonania niniejszej umowy, w przypadku
gdy to niewykonanie jest następstwem działania siły wyższej, lub też w przypadku zawarcia
porozumienia rekompensującego skutki niewykonania umowy.
§8.
ROZWIĄZANIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku rażących
zaniedbań w wykonaniu umowy ze strony Wykonawcy, w tym w szczególności gdy:
1) Wykonawca pomimo dwukrotnego pisemnego wezwania przez Zamawiającego do poprawienia
jakości świadczenia usług w ramach umowy, nadal wykonuje je w sposób nienależyty;
2) Wykonawca realizuje dostawy z przekroczeniem terminu określonego w § 2 ust. 6 umowy,
pomimo upomnienia ze strony Zamawiającego;
3) Wykonawca złożył wniosek o ogłoszenie upadłości lub likwidacji.
2. Zamawiający może rozwiązać umowę na podstawie oświadczenia w przypadku, gdy:
1) z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, wykonanie umowy nie leży w jego interesie.
2) w przypadku zmian w strukturze organizacyjnej Zamawiającego.
3. W przypadkach wymienionych w ust. 1 i 2 Zamawiający może rozwiązać umowę lub zmniejszyć jej
zakres, a Wykonawcy przysługiwało będzie jedynie wynagrodzenie za zrealizowaną część umowy.
4. Oświadczenie woli o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia wymaga formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§9.

KLAUZULA POUFNOŚCI
1. Z zastrzeżeniem ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się w czasie obowiązywania niniejszej umowy, a
także po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu, do traktowania jako poufnych wszelkich informacji, które
zostaną mu udostępnione lub przekazane przez Zamawiającego w związku z wykonaniem niniejszej
umowy, nie udostępniania ich w jakikolwiek sposób osobom trzecim bez pisemnej zgody
Zamawiającego i wykorzystania ich tylko do celów określonych w umowie.
2. Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy informacji, które:
1) w czasie ich ujawnienia były publicznie znane;
2) których obowiązek ujawnienia wynika z obowiązującego przepisu prawa, orzeczenia sądu lub
decyzji innego uprawnionego organu
administracji, z zastrzeżeniem niezwłocznego
powiadomienia Zamawiającego o takim obowiązku i zabezpieczenia poufności tych informacji.
§ 10.
SPORY
Ewentualne sporne kwestie wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie.
W przypadku braku porozumienia Stron właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej
umowy jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 11.
ZMIANY UMOWY
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 12.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Integralną część niniejszej umowy stanowi załącznik nr 1 – formularz oferty, załącznik nr 2 –
formularz rzeczowo-cenowy oraz załącznik nr 3 - oświadczenie Wykonawcy.
3. Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 (jednym) dla każdej ze
Stron.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

