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UMOWA NR Z/……/2018  

 

zawarta w dniu ……………… w Szczecinie pomiędzy: 

Filharmonią im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie, pod 

adresem: 70 – 515 Szczecin, ul. Małopolska 48, posiadającą NIP 8510311973 oraz 

REGON 000280488, reprezentowaną przez: 

Dorotę Serwę – Dyrektora 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a 

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………. 

zwaną dalej „Wykonawcą” 

 

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. 

zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, o następującej treści: 

 

§ 1. 

Przedmiot umowy 

Przedmiotem Umowy jest dostawa materiałów poligraficznych na potrzeby działalności 

kulturalnej Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie, zgodnie z ofertą z dnia 

………………… oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącymi 

integralną część niniejszej umowy. 

 

§2. 

Współpraca Stron 

1. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje odpowiednim potencjałem techniczno-

organizacyjnym, osobowym, finansowym, a także uprawnieniami, wiedzą i kwalifikacjami 

pozwalającymi na należyte zrealizowanie Przedmiotu Umowy. 

2. Strony zobowiązują się wykonywać Przedmiot Umowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, treścią i celem Umowy. 

3. Wykonawca, na każdorazowe żądanie Zamawiającego, zobowiązuje się do udzielenia –  

w formie pisemnej – pełnej informacji na temat stanu realizacji Przedmiotu Umowy. 

Udzielenie informacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, powinno nastąpić  

w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania żądania Zamawiającego. 

4. W przypadku, gdy Zamawiający zgłosi jakiekolwiek zastrzeżenia do informacji udzielonej 

przez Wykonawcę, o której mowa w ust. 3, istnieje możliwość zorganizowania spotkania 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Spotkanie, o którym mowa w zdaniu 

poprzednim, odbędzie się w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany do udziału w spotkaniu, w terminie i miejscu wskazanym 

przez Zamawiającego. Dla uzgodnienia ostatecznej treści informacji wiążące są wskazania 

Zamawiającego. 
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5. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie informować Zamawiającego w formie pisemnej 

o wszelkich istotnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na wykonanie 

Przedmiotu Umowy, nie później jednak niż w terminie 1 dnia od dnia powzięcia informacji 

o ich zaistnieniu. 

6. W przypadku, gdy okoliczności, o których mowa w ust. 5, wynikać będą z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy oraz uniemożliwiać będą prawidłowe wykonanie 

Przedmiotu Umowy, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy, w terminie 30 dni 

kalendarzowych od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu tych okoliczności.  

7. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą na każdym etapie 

realizacji Umowy, w tym do przekazywania Wykonawcy wszelkich informacji  

i materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy. 

8. Osobami uprawnionymi do kontaktu są: 

1) po stronie Wykonawcy:  ……………………………………………………… 

2) po stronie Zamawiającego: ……………………………………………………… 

9. Osoby wskazane w ust. 8 pkt 2 nie są uprawnione do składania oświadczeń woli  

w imieniu Zamawiającego. 

10. Zmiana osób wymienionych w ust. 8 nie powoduje konieczności zmiany treści Umowy. 

Strony za wystarczające uznają niezwłoczne pisemne poinformowanie o dokonanej 

zmianie. Zmiana staje się skuteczna z chwilą otrzymania przez drugą Stronę informacji  

z danymi nowej osoby. 

11. W przypadku powierzenia wykonania całości lub części Przedmiotu Umowy podmiotom 

trzecim, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich działania lub zaniechania jak za 

swoje własne. 

12. Na potrzeby niniejszej Umowy dni robocze oznaczają dni tygodnia od poniedziałku do 

piątku (lub inne dni pracujące dla Zamawiającego), z wyłączeniem dni ustawowo wolnych 

od pracy oraz dni wolnych u Zamawiającego. 

§3. 

Procedura zlecenia prac 

1. Wykonawca będzie dostarczać materiały na własny koszt i odpowiedzialność do 

siedziby Zamawiającego, zgodnie z zamówieniem częściowym przekazanym drogą 

mailową lub telefonicznie przez Zamawiającego. 

2. W zamówieniu, o którym mowa w ust. 1, zostaną określone w szczególności: rodzaj 

oraz ilość zamawianych materiałów poligraficznych.  

3. Każde opakowanie dostarczonego materiału poligraficznego oznakowane będzie 

nazwą producenta. 

4. Do obowiązków Wykonawcy – w ramach wynagrodzenia przewidzianego w umowie – 

należy transport, rozładunek i złożenie materiałów w siedzibie Zamawiającego  

w Centrum Informacji i Promocji - pok. 004. 

 

§ 4. 

Termin realizacji dostaw 

1. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu projekt składu, impozycję 

oraz wydruk próbny (proof) materiałów poligraficznych, o ile wynika to z załącznika 
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nr 1 do umowy lub z treści zamówienia częściowego przekazanego Wykonawcy przez 

Zamawiającego.  

2. Przekazanie projektu składu i impozycji powinno nastąpić niezwłocznie, nie później 

jednak niż w terminie 1 dnia roboczego od dnia przekazania zamówienia.  

3. Zamawiający, z zastrzeżeniem zdania drugiego, dokona akceptacji projektu składu  

i impozycji. W przypadku uwag Zamawiającego do projektu składu lub impozycji, 

Wykonawca zobowiązany jest do ich bezwarunkowego uwzględnienia w terminie 24 

godzin od momentu przekazania uwag przez Zamawiającego .  

4. Przekazanie wydruku próbnego (proof) powinno nastąpić niezwłocznie, nie później 

jednak niż w terminie 48 godzin od momentu przekazania zamówienia.  

5. Zamawiający, z zastrzeżeniem zdania drugiego, dokona akceptacji wydruku próbnego 

(proof). W przypadku uwag Zamawiającego do wydruku próbnego, Wykonawca jest 

zobowiązany do ich bezwarunkowego uwzględnienia w terminie 24 godzin od 

momentu przekazania uwag przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązuje się realizować Przedmiot Umowy w terminach wskazanych 

w załączniku nr 1 do umowy. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, terminy, o których 

mowa w zdaniu pierwszym, liczone będą od chwili przekazania zamówienia lub chwili 

akceptacji projektu składu, impozycji lub wydruku próbnego (proof), jeżeli takowe 

były wymagane 

7. Ustala się, że zamówienia będą przyjmowane przez Wykonawcę pod nr tel . ………….. 

/adresem mailowym ………………………; w godz. 800- 1600.  

8. Ustala się, że zamówienia będą realizowane przez Wykonawcę, w zakresie projektu 

składu, impozycji (proof) na adres e-mail …………………… w godz. 800- 1600 od 

poniedziałku do piątku; w zakresie wydruku próbnego (proof) i zamówienia 

częściowego na adres Zamawiającego w godz. 800- 1600, od poniedziałku do piątku. 

9. W przypadkach uzasadnionych potrzebami Zamawiającego, Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do żądania dostarczenia przez Wykonawcę projektu składu, impozycji 

oraz wydruku próbnego (proof) lub zamówienia częściowego w innych godzinach lub 

dniach niż określone w ust. 8. 

10. Jako datę realizacji zamówienia częściowego rozumie się datę dostarczenia przez 

Wykonawcę Zamawiającemu, prawidłowo wykonanego, przedmiotu zamówienia 

częściowego. W przypadku niezgodności ilościowych lub jakościowych co do 

przedmiotu zamówienia częściowego, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę  

w terminie 3 dni roboczych od dnia dostarczenia. W przypadku dostarczania projektu 

składu, impozycji oraz wydruków próbnych (proof) materiałów poligraficznych, 

zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio. 

11. W przypadku uzasadnionych potrzeb Zamawiającego, wynikających z przyczyn, 

których nie można było wcześniej przewidzieć, Zamawiający może zlecić Wykonawcy 

pilne wykonanie części przedmiotu umowy. W tym przypadku, Wykonawca 

zobowiązany jest do dostarczenia zamówienia częściowego do miejsca, o którym 

mowa w ust. 8, w terminie 8 godzin od chwili przekazania zamówienia lub chwili 

akceptacji projektu składu, impozycji lub wydruku próbnego (proof), jeżeli takowe 

były wymagane. Postanowienie § 9 ust. 1 niniejszej umowy stosuje się. 

mailto:3%20p.proczak@filharmonia.szczecin.pl
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12. W przypadku opóźnienia lub zwłoki w wykonaniu jakichkolwiek obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy, a także w sytuacji, gdy z okoliczności sprawy 

wynikać będzie, że Wykonawca nie jest w stanie prawidłowo wykonać obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy Zamawiający, zachowując prawo do naliczenia kary 

umownej, zastrzega sobie możliwość zlecenia innemu podmiotowi wykonan ia 

zastępczego, na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

§ 5. 

Jakość dostaw 

Materiały poligraficzne, o których mowa w § 1 powinny odpowiadać wymogom 

stawianym przez Zamawiającego oraz odpowiadać wymogom stawianym wyrobom 

dopuszczonym do obrotu i stosowania. 

 

§ 6. 

Wynagrodzenie 

1. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nie może 

przekroczyć kwoty: …………… zł (słownie: ……………..), w tym VAT ………….. 

zł. 

2. Ilości wskazane w załączniku nr 1 do Umowy są ilościami szacunkowymi. 

Szacunkowe wielkości poszczególnych pozycji asortymentu, w trakcie realizacji 

Przedmiotu Umowy, mogą ulec zmianie, polegającej zarówno na zmniejszeniu, jak  

i zwiększeniu ilości pozycji, jednak w ramach całkowitego wynagrodzenia 

określonego w ust.1. 

3. Wartość określona w ust. 1, zawiera wszelkie należności Wykonawcy za dostawę,  

w tym m. in.: koszty opakowania, transportu, ubezpieczenia do miejsca dostawy, 

koszty rozładunku i złożenia rzeczy. 

 

§ 7. 

Warunki płatności 

1. Strony ustalają, że rozliczenie za dostarczone materiały nastąpi na podstawie faktur 

wystawianych w miesięcznych cyklach rozliczeniowych. 

2. Faktury za dany miesiąc kalendarzowy realizacji przedmiotu umowy wystawione 

zostaną na podstawie odebranych przez Zamawiającego, w danym miesiącu, dostaw 

częściowych.  

3. Kwota wynagrodzenia należnego z tytułu dostaw częściowych dokonanych w danym 

miesiącu kalendarzowym będzie stanowiła sumę iloczynów ilości danego rodzaju 

materiału poligraficznego i cen jednostkowych wskazanych w ofercie Wykonawcy, dla 

każdego rodzaju materiału poligraficznego. 

4. Zamawiający dokona zapłaty za dostawę przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany w fakturze, w ciągu 14 dni od daty otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego 

Wykonawcy należną mu kwotą. 
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§ 8. 

Reklamacje 

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad w dostarczonych materiałach, 

Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnej wymiany kwestionowanych materiałów na 

wolne od wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Do opóźnienia w wymianie 

materiałów mają zastosowanie postanowienia § 9 ust. 1 niniejszej umowy. 

 

§ 9. 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu opóźnienia  

w przedstawieniu projektu składu, impozycji lub wydruku próbnego (proof) 

materiałów poligraficznych lub opóźnienia w dostarczeniu którejkolwiek partii 

zamówienia (zamówienia częściowego) - w wysokości ………. % wynagrodzenia, 

które przysługiwałoby Wykonawcy zgodnie z niniejszą umową  

za realizację zamówienia częściowego zgodnie z umową, za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia.  

2. Jeżeli opóźnienie w dostawie przekroczy 5 dni roboczych , Zamawiający może 

odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niedotyczących 

Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 

20 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa w §6 ust. 1. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego,  

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty 

kary umownej w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa w §6 

ust. 1. 

5. Kary umowne nie pozbawiają Zamawiającego prawa do dochodzenia od Wykonawcy 

odszkodowania na zasadach ogólnych, w przypadkach gdy kara umowna nie pokryje 

wyrządzonej szkody. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu 

wynagrodzenia. 

7. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, za każdy rozpoczęty dzień  

opóźnienia, staje się wymagalne: 

1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia – w tym dniu, 

2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni. 

8. Roszczenie o zapłatę kary umownej z tytułu innego niż opóźnienie staje  

się wymagalne z dniem zaistnienia zdarzenia uzasadniającego obciążenie Wykonawcy 

karą umowną. 

 

§ 10. 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  

o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
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umowy lub stwierdzenia, że dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu 

interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu .  

W okolicznościach opisanych w zdaniu pierwszym Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.  

2. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna  

z okoliczności, o których mowa w art. 145a ustawy Pzp.  

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy także w następujących 

sytuacjach: 

1) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy,  

2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,  

3) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych 

przyczyn, mimo uprzedniego wezwania go przez Zamawiającego i upływie 

dodatkowego terminu na realizację umowy, który został wyznaczony przez 

Zamawiającego, 

4) W przypadku dwukrotnego opóźnienia w realizacji zamówienia częściowego. 

4. Zamawiający może skorzystać z umownego prawa odstąpienia od umowy w terminie 

do dnia 30.06.2019 r. 

5. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 11. 

Obowiązywanie umowy 

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia zawarcia - do dnia 30.06.2019 r. lub do dnia 

zrealizowania wartości umowy określonej w §6 ust. 1, w zależności od tego, które  

z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze 

 

§ 12. 

Zmiany umowy 

1. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem 

nieważności. 

2.  Zamawiający przewiduje następujące możliwości dokonania zmiany niniejszej umowy 

w zakresie: 

1) dostarczenia przedmiotu zamówienia o parametrach lepszych niż określone  

w ofercie, 

2) wszelkich zmian, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,  

3) zmiany terminów realizacji zamówienia, wynikających z okoliczności, których nie 

dało  się przewidzieć w chwili zawierania umowy lub, gdy zmiana będzie 

uzasadniona potrzebami Zamawiającego, 

 

§ 13. 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory między Stronami wynikłe w związku albo na podstawie niniejszej 

umowy, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby 

Zamawiającego.  
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2. Wykonawca nie może bez pisemnej uprzedniej zgody Zamawiającego dokonać cesji 

wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji umowy, na osoby trzecie. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy 

Kodeks cywilny, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz innych przepisów 

powszechnie obowiązujących. 

4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla 

Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy. 

5. Niniejsza umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i podlega udostępnieniu na 

zasadach i w trybie określonych w ww. ustawie. 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

 

Załącznik do Umowy: 

1. Oferta Wykonawcy 

 

 


