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 Wzór - UMOWA NR ...../V/DAIK/2019 

 

zawarta w dniu ....... maja 2019 r. w Chełmie 

pomiędzy: 

Chełmskim Domem Kultury w Chełmie, z siedzibą 22-100 Chełm, Pl. Tysiąclecia 1, 

wpisanym do prowadzonego przez Urząd Miasta Chełm – Departament Promocji i Kultury, 

Rejestru Instytucji Kultury pod poz. 5, posiadającym NIP: 563-19-29-599 REGON 000281507 

reprezentowanym przez:  

Małgorzatę Paździor-Król  - Dyrektora 

Edytę Senkulską-Olejarz   - Głównego Księgowego 

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM 

a 

firmą .........................................................................................................................................., 

reprezentowanym przez: 

....................................... - Właściciela 

zwaną dalej WYKONAWCĄ 

o następującej treści: 

 

Zamówienie o wartości powyżej 2.000 EURO do 20.000 EURO wyłączone jest na podstawie 

przepisów art. 4 d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług 

poligraficznych polegających na wydruku:  

a) Plakat A1 120-150 g/m2  

b) Plakat A2 120-150 g/m2  

c) Plakat B1 120-150 g/m2  

d) Ulotka reklamowa A5 jednostronna, 120-150 g/m2  

e) Ulotka reklamowa A5 dwustronna, 120-150 g/m2  

f) Broszura DL  

g) Billboard na papierze blue back, 1 m2 

h) Baner reklamowy 1 m2 

i) Zaproszenie DL, 99 x 210 mm  

2. Zamawiający zastrzega możliwość rozszerzenia zakresu usług poligraficznych  

o dodatkowe formaty nie ujęte niniejszą umową, uwarunkowane bieżącymi potrzebami 
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działalności Chełmskiego Domu Kultury w Chełmie, których przewidzenie nie było możliwe 

w dniu sporządzania umowy. Ceny usług dodatkowych będą ustalane indywidualne  

z Wykonawcą. 

 

§ 2  

Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy, od dnia 

01 czerwca 2019 r do dnia 31 maja 2020 r. lub do wcześniejszego wyczerpania kwoty 

wynagrodzenia umownego.   

§ 3  

1. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami 

przeprowadzonego postępowania, obowiązującymi przepisami, ogólnie przyjętą wiedzą  

w tym zakresie oraz ustaleniami z Zamawiającym.   

2. Projekty i materiały do druku zamówienia jednostkowego Zamawiający przekazywać 

będzie Wykonawcy w formie zapisu cyfrowego.  

3. Poszczególne zamówienia objęte przedmiotem niniejszej umowy dostarczane będą 

Zamawiającemu transportem zapewnionym przez Wykonawcę do Chełmskiego Domu 

Kultury w Chełmie, Pl. Tysiąclecia 1, Centrum Kultury Filmowej „Zorza” ul. Strażacka 2 lub 

do Amfiteatru w Kumowej Dolinie, ul. Podgórze 47. 

4. W przypadku, gdy w ostatnim dniu obowiązywania umowy środki finansowe przewidziane 

na realizację umowy nie zostaną wykorzystane w pełnej kwocie, Wykonawcy nie 

przysługuje zwrot kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą wynagrodzenia, określoną 

w § 6 ust. 1 niniejszej umowy a kwotą faktycznie wydatkowaną na realizację dostawy 

zamówionych druków.  

5. Zamawiający zastrzega, iż podane w formularzu ofertowym ilości nie są wiążące.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia, tj. w ilościach 

wykazanych w formularzu ofertowym. W takim wypadku Wykonawcy nie będzie 

przysługiwało ani wynagrodzenie ani odszkodowanie z tego tytułu. 

6. W przypadku zaistnienia konieczności zwiększenia zakresu zamówienia w trakcie trwania 

umowy Zamawiający skorzysta z prawa opcji w wysokości do 30% wartości zamówienia 

podstawowego, tj. asortymentu wyszczególnionego w § 1 ust. 1. 

7. Zamówienia w ramach prawa opcji będą realizowane na takich samych warunkach jak 

zamówienie podstawowe, w cenach zamówienia podstawowego.   
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8. Niżej wymienione ceny jednostkowe są stałe w czasie trwania umowy i stanowić będą 

podstawę do wyceny zleceń jednostkowych.  

a) wydruk plakatu A1 120-150 g/m2 – ... zł netto - ... zł brutto, 

b) wydruk plakatu A2 120-150 g/m2 – ... zł netto - ... zł brutto, 

c) wydruk plakatu B1 120-150 g/m2 – ... zł netto - ... brutto, 

d) wydruk ulotki reklamowej A5 – jednostronnie 120-150 g/m2 – ... zł netto - ... zł brutto, 

e) wydruk ulotki reklamowej A5 – dwustronnie 120-150 g/m2 – ... zł netto - ... zł brutto, 

f) broszura DL – ... zł netto – ... zł brutto 

g) wydruk billboard na papierze blue black, 1 m2 – ... zł netto – ... zł brutto, 

h) wydruk banneru reklamowego 1 m2 – ... zł netto - ... zł brutto, 

i) wydruk zaproszenia DL 99x 210 mm – ... zł netto – ... zł brutto. 

9. Wykonawca oświadcza, że wyżej wymienione ceny jednostkowe są zgodne z cenami 

podanymi w formularzu ofertowym.   

10. Ceny jednostkowe obejmują wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją 

zamówienia jednostkowego, w tym również koszt transportu do siedziby Zamawiającego, 

ubezpieczenia do czasu odebrania przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, 

rozładunku oraz wniesienia przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego przez 

Zamawiającego. 

11. Materiały przekazane Wykonawcy do druku pozostają własnością Zamawiającego  

i podlegają na jego żądanie zwrotowi po realizacji zleceń jednostkowych.   

12. Wykonawca bez uprzedniej, ustnej lub pisemnej zgody Zamawiającego nie jest 

uprawniony do dokonywania zmian merytorycznych w dostarczanych przez 

Zamawiającego materiałach.   

13. Wykonawca nie może dodatkowo powielać i rozpowszechniać, w jakiejkolwiek formie  

i w jakikolwiek sposób zlecanych do druku materiałów, bez pisemnej zgody 

Zamawiającego, zgodnie z ustawą z dnia 04.02.1994 o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U. 2018 r. poz. 1191).   

§ 4  

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienia jednostkowe w terminie nie 

dłuższym niż 2 dni roboczych od dnia przesłania zamówienia jednostkowego lub wspólnie 

pisemnie uzgodnionym terminie nie dłuższym jednak niż 5 dni roboczych oraz dostarczyć 
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wykonane materiały do siedziby Zamawiającego z użyciem własnego sprzętu, materiałów, 

robocizny i transportu.   

2. Na indywidualne zlecenie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do realizacji 

przedmiotu umowy również w dni wolne od pracy. 

3. Przez dni robocze strony rozumieją dni od poniedziałku do soboty z wyłączeniem niedziel  

i dni ustawowo wolnych od pracy. 

4. Za dzień złożenia zamówienia uważana będzie data wysłania zamówienia jednostkowego 

przez Zamawiającego droga elektroniczną na e-mail: .......... lub telefonicznie na nr: ...........  

 

§ 5  

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy  

w stosunku do treści złożonej oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,  

w przypadku zmiany wysokości cen wykonywanej usługi poligraficznej wynikającej  

z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie zmiany stawki podatku od 

towarów i usług (VAT). 

2. W przypadku wystąpienia ww. okoliczności, wysokość wynagrodzenia wykonawcy może 

ulec zmianie o odpowiednią kwotę. 

 

§ 6  

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy objętego zamówieniem podstawowym 

wynosi netto ……….……… zł, (słownie złotych: ……………………………) plus 23% 

należnego podatku VAT  

w wysokości ....................... zł (słownie złotych: .....................................). Kwota brutto 

wynosi .............................. zł (słownie złotych: .................................). 

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy objętego prawem opcji w wysokości 

30% zamówienia podstawowego wynosi brutto …….………… PLN, (słownie złotych: 

………………………).   

3. Zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie płatne przelewem, w kwocie 

odpowiadającej każdorazowej zrealizowanej jednostkowej usłudze w terminie do 14 dni, 

licząc od dnia wpływu poprawnie wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego. 

Faktura powinna zawierać wyszczególnione formaty, ceny jednostkowe i ilość sztuk 

poszczególnych pozycji wydruku 
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4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu jest wynagrodzeniem 

szacunkowym, przewidzianym na okres obowiązywania niniejszej umowy. Zamawiający 

zapłaci Wykonawcy za faktycznie zrealizowane zlecenia jednostkowe, zgodnie  

z wystawionymi przez Wykonawcę fakturami.   

§ 7  

W przypadku opóźnienia w realizacji zamówienia jednostkowego, w terminach i przypadkach 

określonych w § 4 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  

w wysokości 5% wartości brutto zamówienia jednostkowego, którego dotyczy opóźnienie, za 

każdy dzień kalendarzowy opóźnienia, liczony od następnego dnia, w którym miała nastąpić 

dostawa do dnia realizacji włącznie.   

 

§ 8  

1. W razie dostarczenia Zamawiającemu materiałów wadliwych lub stwierdzenia braków 

ilościowych, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia materiałów wolnych od wad 

lub uzupełnienia braków ilościowych w terminie wspólnie uzgodnionym, jednak nie dłużej 

niż 2 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia takiego faktu przez Zamawiającego.   

2. W przypadku niedostarczenia w ustalonym terminie materiałów wolnych od wad lub 

nieuzupełnienia braków ilościowych Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 5% 

wartości brutto zamówienia jednostkowego za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia 

licząc od dnia następnego, w którym miało nastąpić dostarczenie materiałów wolnych od 

wad lub uzupełnienie braków ilościowych.   

§ 9  

W przypadku, gdy Wykonawca rażąco naruszy postanowienia niniejszej umowy lub pomimo 

trzykrotnych uwag zgłoszonych na piśmie przez Zamawiającego umowa nadal nie będzie 

wykonywana przez Wykonawcę z należytą starannością i rzetelnością, Zamawiający będzie 

uprawniony do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy ze skutkiem 

na przyszłość i naliczenia kary umownej w wysokości 10% niezrealizowanej części umowy.  

§ 10  

Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu 

wynagrodzenia.   

§ 11  
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Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość 

zastrzeżonej kary umownej, jeżeli kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody, jak 

również gdy szkoda powstanie z innego tytułu, na zasadach określonych w Kodeksie 

Cywilnym.   

§ 12  

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kar 

umownych w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 styczeń 2004 r. (Dz.  

U. z 2018 r. poz. 1986) Prawo zamówień publicznych. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania, Wykonawca może żądać 

wynagrodzenia jedynie z tytułu zrealizowanej części umowy.  

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy przez którąkolwiek ze stron powinno zostać 

złożone na piśmie z miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec 

miesiąca  

§ 13  

Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich 

nieważności.  

§ 14  

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, a dotyczących jej przedmiotu stosuje 

się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd  

właściwy zgodnie z siedziba Zamawiającego. 

§ 15  

Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonać cesji wierzytelności ani 

przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.  

§ 16  

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron.  
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         ZAMAWIAJĄCY:                     WYKONAWCA:  


