Umowa nr OR.032…...2018 - projekt
zawarta w dniu …………………..2018 r. w Pleszewie, pomiędzy:
Powiatem Pleszewskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Pleszewie,
z siedzibą ul. Poznańska 79, 63 – 300 Pleszew,
reprezentowanym przez
1. Macieja Wasielewskiego – Starostę Pleszewskiego
2. Urszulę Balicką – Wicestarostę Pleszewskiego
przy kontrasygnacie Mariusza Gramali - Skarbnika Powiatu Pleszewskiego,
zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym,
a
firmą …………………………..
z siedzibą ……………………….
NIP ……………….., Regon ………………., KRS …………………….
reprezentowaną przez
…………………………….
zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą
§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca podejmuje się wykonać druk książki pt. ,,Przyroda
parków podworskich Powiatu Pleszewskiego”, autor Przemysław Żurawlew zgodnie
z poniższymi parametrami:
1. Nakład – 1000 szt.
2. Format: B5 - max 170x240 mm
3. Liczba stron: 172
4. Pełen kolor: 4+4.
5. Papier: kreda mat – 115g.
6. Wyklejka offset 140 g
7. Druk 4+4
8. Oklejka kreda matt 135 g
9. Druk 4+0 , folia matt
10. Oprawa: twarda, grzbiet prosty
11. Nr ISBN: 978-83-924749-9-9
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy określonego w § 1
w terminie do dnia 23.11.2018 r.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z zachowaniem
szczególnej staranności, zgodnie z zasadami sztuki i wiedzy zawodowej.
3. Projekt druku niezbędny do wykonania przedmiotu umowy zostanie przekazany w formie
elektronicznej bezpośrednio na FTP Wykonawcy, w terminie do 5 dni od podpisania
umowy, przez grafika Piotra Budnika opracowującego dla Zamawiającego skład książki,
o której mowa § 1 niniejszej umowy. Warunkiem przekazania projektu w podanym
terminie jest dokładne podanie wymiarów okładki przez Wykonawcę celem dostosowania
projektu graficznego pod potrzeby książki.
4. Wszelkie zmiany dokonane przez Wykonawcę bez uzgodnienia z Zamawiającym
w produkcji przedmiotu umowy o którym mowa w § 1 niniejszej umowy, mogą
spowodować jej rozwiązanie ze skutkiem natychmiastowym.
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§4
1. Ze strony Zamawiającego jako osoba do kontaktów roboczych z Wykonawcą
upoważniony jest:
a) Piotr Fabisz – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
tel. (62) 74 29 606;
b) Piotr Budnik – opracowujący skład książki, tel. 693 799 304.
2. Ze strony Wykonawcy jako osobę do kontaktów roboczych z Zamawiającym
upoważnia…………...
3. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego lub za pośrednictwem faxu,
informowania o zmianie adresu, nazwy i innych danych potrzebnych do realizacji
niniejszej umowy.
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§5
Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za wykonanie całości przedmiotu
umowy wynagrodzenie w wysokości ………….. zł brutto (słownie:……………………)
zgodnie z ofertą z dnia ………….. r.
W skład wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 1 wchodzi druk opisany w § 1 oraz
dostarczenie do siedziby Zamawiającego wydrukowanych książek.
Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiającego fakturę VAT po prawidłowym
wykonaniu zlecenia i jego przyjęciu przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.
Fakturę należy wystawić zgodnie z poniższymi danymi:
Nabywca: Powiat Pleszewski, ul . Poznańska 79, 63-300 Pleszew, NIP 608 009 18 86
Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Pleszewie, ul. Poznańska 79, 63-300 Pleszew
Zamawiający dokona zapłaty wystawionej faktury w ciągu 30 dni od daty jej doręczenia
do siedziby Zamawiającego.
§6
Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne.
Kary, o których mowa w punkcie 1 będą naliczane w następujących wypadkach
i wysokościach:
a) Wykonawca wypłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 %
wartości przedmiotu zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki
w stosunku do terminu określonego w § 2 w wykonaniu i dostarczeniu
przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego,
b) Wykonawca wypłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 %
wartości przedmiotu zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki
w usunięciu wad przedmiotu umowy w stosunku do terminu wyznaczonego
przez Zamawiającego na usunięcie wad,
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy
Zamawiającemu przysługuje 25% wynagrodzenia umownego przedmiotu
zamówienia.
d) Zamawiający wypłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5 % wartości
przedmiotu
zamówienia
za
każdy
rozpoczęty
dzień
zwłoki
po terminie płatności za prawidłowo wykonany przedmiot umowy.
e) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego
Wykonawcy przysługuje 25% wynagrodzenia umownego przedmiotu
zamówienia.
Strony zastrzegają sobie prawo odszkodowania na zasadach ogólnych, przenoszącego
wysokość kar umownych do faktycznie poniesionych kosztów.
2

4.
5.

Należności z tytułu kar umownych Zamawiający może potrącić z faktury wystawionej
przez Wykonawcę.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego jeśli
powstała szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

§7
Wykonawca nie ma prawa udostępnić przedmiotu zlecenia niniejszej umowy w części
lub całości jakiejkolwiek osobie prawnej lub fizycznej, jak też sam skorzystać z materiałów
zlecenia.
§8
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§9
Spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd
właściwy dla Zamawiającego.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
§ 11
Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA SKARBNIKA:
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