UMOWA NR
zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
podstawowym bez negocjacji, znak: ZP.371.4.2022

dnia ……………………… 2022 r. pomiędzy:
Państwową Galerią Sztuki z siedzibą w Sopocie, Plac Zdrojowy 2, samorządową instytucją
kultury, wpisaną do Księgi rejestrowej instytucji kultury miasta Sopot za numerem 3,
posiadającą NIP 585-122-00-52, reprezentowaną przez Dyrektorkę – Eulalię Domanowską,
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
……………………………. z siedzibą w ………………………………….,
wpisanym do
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy ………………,
…………………………., pod nr ………………………, REGON …………….., posiadającą NIP
………………………., kapitał zakładowy: ……………………… zł,
reprezentowanym przez - ………………………………………………………………….
zwaną / zwanym dalej „Wykonawcą”
§ 1.
Przedmiotem umowy jest uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków stron związanych z
wykonaniem przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi wydrukowania oraz dostawy
katalogu w ramach wystawy Wojciecha Zaniewskiego „Pejzaże”.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi drukowania katalogu, zgodnie z
parametrami opisanymi w ust. 2.
2. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany z uwzględnieniem następujących parametrów:
1) Format 210x260 mm
2) Środki
a) 100 stron
b) 4+4 CMYK
c) papier: ALTO 1.3 Naturel, 115[G/M2] lub o równoważnych parametrach
3) Wyklejka CMYK
4) Oprawa
a) twarda szytoklejona
b) 4+1, PANTONE 877C
c) grzbiet prosty
5) nakład: 300 sztuk
6) Katalog posiada nr ISBN
3. Materiały do druku Zamawiający dostarczy Wykonawcy nie później niż do dnia ……….2022
roku
4. Wykonawca wykona usługę i dostarczy wydrukowane katalogi własnym staraniem i kosztem
do siedziby Zamawiającego nie później niż do dnia ………...2022 roku
5. Dostawa zostanie zrealizowana od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 9:00. W
przypadku dostawy po godz. 9:00, brak jest możliwości dojazdu pod galerię. W

przypadku zrealizowania dostawy poza wyznaczonymi godzinami, Wykonawca
zobowiązany jest do zapewnienia, na własny koszt, transportu z miejsca postoju do
siedziby Zamawiającego.
§ 4.
1. Za prawidłowo wykonaną umowę Zamawiający zapłaci Wykonawcy następujące
wynagrodzenie ryczałtowe:
………………………. zł. (…………/100)
2. Kwota określona w ust. 1 jest kwotą netto stanowiącą wynagrodzenie za jeden egzemplarz
katalogu. Kwota ta powiększona zostanie o podatek VAT.
3. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy, stanowiące sumę wynagrodzeń za nakład:
1) …….. egz. katalogu wynosi …………….. zł netto plus podatek 5% VAT, co daje razem
………………………… zł brutto (…………………………………….. ………./100).
4. W terminie 7 dni po wykonaniu umowy Wykonawca wystawi i doręczy Zamawiającemu
fakturę VAT.
5. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT w terminie 14
dni od jej otrzymania przez Zamawiającego.
§ 5.
1. W przypadku zwłoki w wykonaniu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 2% wynagrodzenia brutto o jakim mowa w § 4 ust. 3, za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki.
2. W razie zwłoki w wykonaniu umowy przekraczającego 2 dni robocze, Zamawiający może
odstąpić od umowy.
3. Ilekroć w umowie jest mowa o dniach roboczych, należy przez to rozumieć każdy dzień od
poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
4. Postanowienie ust. 2 nie uchybia uprawnieniu Zamawiającego do odstąpienia od umowy
wynikającego z przepisu prawa.
5. W razie zwłoki w wykonywaniu obowiązków Wykonawcy z tytułu gwarancji o jakiej mowa
w § 7, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia
brutto o jakim mowa w § 4 ust. 3, stosownie do części zamówienia, w której nastąpiło
opóźnienie, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
6. Jeżeli zwłoka w wykonywaniu obowiązków Wykonawcy z tytułu gwarancji o jakiej mowa w
§ 7 przekroczy 14 dni, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy .
7. Jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy choćby w części, z przyczyn za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w
wysokości 15% wynagrodzenia brutto o jakim mowa w § 4 ust. 3, stosownie do części
zamówienia, w której nastąpiło odstąpienie.
8. Poszczególne kary umowne podlegają kumulacji.
9. Łączna wysokość kar umownych nie przekroczy 25% wartości wynagrodzenia brutto o jakim
mowa w § 4 ust. 3
10. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na
zasadach ogólnych.
11. Roszczenia odszkodowawcze Zamawiającego, w tym roszczenia o zapłatę kar umownych, nie
wygasają po zakończeniu umowy lub po odstąpieniu od niej.
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§ 6.
Zamawiający uprawniony jest do stałej kontroli wykonywania umowy przez wyznaczonych
pracowników oraz wskazywania sposobu wykonywania umowy, w przypadku jej
nieprawidłowego wykonywania.
Wykonawca zobowiązuje się wykonywać umowę z najwyższą starannością.
Wykonawca jest zobowiązany zachować w tajemnicy wszelkie informacje, które uzyskał
wykonując niniejszą umowę.
Strony wyznaczają następujące osoby kontaktowe:
Zamawiający:
a.

………………….., e-mail: ……………………………

Wykonawca:
a.

…………………………., tel……………, e-mail ………………………………….

5. Zmiana osób lub danych o jakich mowa w ust. 4 nie stanowi zmiany umowy i dokonywana
jest w drodze jednostronnego oświadczenia woli strony, której zmiana dotyczy.
§ 7.
1. Na wykonane katalogi Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 12 miesięcy
od dnia dostarczenia katalogów. Gwarancją nie są objęte wady katalogów wyłącznie wynikłe
z działania lub zaniechania Zamawiającego po ich dostarczeniu, np. zamoczenie katalogu.
2. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do nieodpłatnej wymiany wadliwego
katalogu na wolny od wad w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości o wadzie.
3. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień
określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.
§ 8.
1. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają, pod rygorem nieważności formy
pisemnej w postaci obustronnie podpisanego aneksu.
2. Istotne zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru wykonawcy mogą dotyczyć:
1) terminu realizacji zamówienia lub przekazania materiałów do druku, w przypadku zmiany
terminu wystawy, lub wydłużenia procedury wyłonienia wykonawcy
2) zmiany sposobu wykonania zamówienia, w tym ilości stron katalogu, jeśli przyczyni się to
do uzyskania lepszego efektu końcowego
3) Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w sytuacji określonej w ust. 2 pkt 2).

3. Strona wnioskująca o zmianę umowy, przedkłada drugiej stronie pisemne uzasadnienie
konieczności wprowadzenia zmian do umowy.
§9
W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
będzie leżało 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, Zamawiającemu przysługuje możliwość odstąpienia
od umowy w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego
mu z tytułu wykonania części umowy.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy powszechnie
obowiązujące, w tym przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.).
§ 11
1. Integralną część umowy stanowią: oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.
2. Ewentualne spory związane z umową rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy
miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
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