załącznik nr 3 – projekt umowy
UMOWA NR KOS.WOP.261.

.2019

sporządzona w dniu ................. 2019r. pomiędzy:
Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Koszalinie,
ul. Partyzantów 15A, 75-411 Koszalin w imieniu i na rzecz którego działają:


Krzysztof Nieckarz – Dyrektor Oddziału KOWR w Koszalinie



Joanna Łukasik – Kierownik WFKiW KOWR w Koszalinie

zwanym dalej ,,Zamawiającym’’
a
………………………………………………… zwanym dalej „Wykonawcą”,
zaś wspólnie zwanymi w dalszej części umowy „Stronami”.
Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz.
1986) została zawarta umowa o następującej treści:
[PRZEDMIOT UMOWY]
§1
1.Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do opracowania, wykonania i dostarczenia materiałów
drukowanych, promujących Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, w szczególności działający w ramach jego
struktury Oddział Terenowy KOWR w Koszalinie.
2.Przedmiot umowy obejmuje następujące materiały:
a. Ulotka DL x 5000szt - 3 wzory
- format DL (po złożeniu) składana na 3 w "Z"
- rodzaj papieru - kreda 170gsm
- kolor - 4+4
- bez uszlachetniania
b. Informator x 2200szt
- format A4 (210mm x 297mm)
- papier okładki - kreda mat 300g
- papier wewnątrz - kreda mat 170g
- ilość stron z okładką - 4 + 16
- kolorystyka dwustronna - 4/4 okładka, 4/4 wnętrze
- szycie - zeszytowe (długi bok)
- uszlachetnienie okładki - folia błysk (przód)
c. Wydawnictwo (katalog) x 600szt
- format A4 pion (210mm x 297 mm)
- rodzaj papieru - kreda mat 250g okładka oraz 170g wnętrze
- ilość stron z okładką - 4 + 48
- zadruk - dwustronny 4/4 okładka, 4/4 wnętrze
§2
1. Wykonawca oświadcza, iż zobowiązuje się do opracowania i wykonania materiałów, o których mowa w § 1
ust. 2 niniejszej umowy zgodnie z wytycznymi przedstawionymi przez Zamawiającego.
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2. Wykonawca uwzględni wszelkie uwagi i sugestie Zamawiającego, dotyczące realizacji przedmiotu umowy a
przed ostatecznym zleceniem realizacji zamówienia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji
projekty tychże materiałów.
3. Wykonawca oświadcza, że spełnia wszystkie wymagania konieczne do wykonania umowy zgodnie z jej
treścią, a w szczególności posiada wyposażenie techniczne gwarantujące profesjonalne wykonanie przedmiotu
umowy.
[WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY]
§3
1. Na wykonanie przedmiotu umowy składa się następujący zakres czynności:
a) opracowanie i wykonanie materiałów, określonych w § 1 ust. 2 niniejszej umowy;
b) dostawa materiałów, określonych w § 1 ust. 2 oraz ich rozładunek w siedzibie Zamawiającego, przy ulicy
Partyzantów 15A w Koszalinie. Przez rozładunek należy rozumieć dostarczenie materiałów do wskazanego
przez uprawnionego pracownika Zamawiającego pomieszczenia w budynku siedziby KOWR OT w Koszalinie.
§4
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy przy zachowaniu najwyższej staranności,
zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i stosowanymi normami technicznymi.
2. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy
osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego.
3. Strony zobowiązują się do współpracy odnośnie wszelkich okoliczności dotyczących przedmiotu umowy
a) ze strony Zamawiającego osobą do kontaktu jest …………………………………………………………………………
b) ze strony Wykonawcy osobą do kontaktu jest ......................................................................................
§5
1.

Zamówienie zostanie wykonane w ciągu ……….. dni od dnia podpisania umowy.

2.

Zamawiający dokonana odbioru materiałów drukowanych, określonych w § 1 ust. 2 niniejszej umowy

poprzez sprawdzenie zgodności ilości dostarczonych materiałów z fakturą / rachunkiem dostarczonym przez
Wykonawcę oraz z propozycją cenową i formularzem cenowym złożonym przez Wykonawcę w odpowiedzi na
Zaproszenie do składania ofert z dnia …………2019r. numer KOS.WOP.261.
3.

.2019.GP.1

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenie przedmiotu zamówienia, do czasu

dokonania odbioru przez Zamawiającego.
4.

Wykonawca zobowiązuje się / nie zobowiązuje się do dostarczenia wraz z przedmiotem umowy bonusu o

wartości nie mniejszej niż 10% kwoty o której mowa w § 6 ust. 1
[WYNAGRODZENIE]
§6
1.

Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości

…………………zł brutto (słownie:…………………………………………zł, …./100).
2.

Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego

rachunku / faktury VAT od Wykonawcy.
3.

Za datę zapłaty strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. W przypadku

nie wywiązania się Zamawiającego z obowiązku dokonania zapłaty w ustalonym terminie, Wykonawca ma
prawo naliczyć ustawowe odsetki od zaległej kwoty za każdy dzień zwłoki.
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[ GWARANCJA I RĘKOJMIA]
§7
1.

Wykonawca gwarantuje, że dostarczone materiały o których mowa w § 1 są nowe, nie posiadają wad
fizycznych oraz prawnych oraz mogą być użytkowane zgodnie z przeznaczeniem.

2.

Dostarczone materiały muszą ściśle odpowiadać cechom i parametrom określonym w Zapytaniu
ofertowym oraz umowie, posiadać określone przez Zamawiającego właściwości użytkowe i przyjęte
standardy jakości.

3.

Dostarczone materiały nie mogą ulegać trwałym zniekształceniom, nie mogą ulegać zniszczeniu przy
zwykłym korzystaniu, powinny być niezawodne w stopniu przyjętym dla artykułów danego rodzaju.
Nie mogą występować zarysowania, przebarwienia, pęknięcia i inne uszkodzenia materiałów widoczne
gołym okiem. Graficzne elementy materiałów nie mogą się ścierać, rozmazywać lub zmieniać kolorów.
Sposób wykonania i użyte materiały nie mogą wywoływać wątpliwości do co jakości produktu.

4 . W przypadku ujawnienia wad Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wady lub wymiany przedmiotu
umowy na wolny od wad nie później niż w ciągu 5 dni od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego
takiej konieczności.
5. W

przypadku

opóźnień

Wykonawcy

w

usunięciu

wad

materiałów

określonych

w

ust.

4,

przekraczających 5 dni, Zamawiający może powierzyć usunięcie wad osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy, bez utraty prawa do gwarancji.
KARY UMOWNE
§8
1. W razie opóźnienia w wykonaniu umowy przez Wykonawcę, Zamawiający nalicza karę umowną w
wysokości 1% wartości wynagrodzenia, określonego w wysokości brutto w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za
każdy dzień opóźnienia.
2. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
Zamawiający jest uprawniony do żądania zapłaty kary umownej przez Wykonawcę w wysokości 20%
wynagrodzenia określonego w wysokości brutto w § 6 niniejszej umowy.
3. Kary umowne sumują się i wzajemnie się nie wykluczają.
4. Termin zapłaty kary umownej ustala się w terminie 21 dni od dnia wezwania do jej zapłaty.
5. Strony ustalają, iż Zamawiającemu służy prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W
przypadku, o którym mowa powyżej, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania części umowy.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§9
1. Strony oświadczają, że korespondencję dotyczącą umowy należy kierować, za pokwitowaniem odbioru,
na adresy:
- KOWR ODDZIAŁ TERENOWY W KOSZALINIE, ul. Partyzantów 15A, 75-411 Koszalin;
- …………………………………………………………………………………………………………………………………..
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§10
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
3. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji umowy strony poddają rozpoznaniu przez Sąd Gospodarczy
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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