Załącznik Nr 5 do SIWZ
Umowa nr ………. - projekt
do zam. publ. nr PZP-1-materiały drukowane-2017

w dniu ............................... 2017r. w Gdańsku pomiędzy:
Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego z siedzibą w 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1A,
KRS pod numerem 0000045713, NIP 584-030-45-78,
reprezentowaną przez:
Andrzeja Letkiewicza, Prezesa Zarządu Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
…………………………………, Członka Zarządu Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
....................................................................................................................................................
(w przypadku spółek prawa handlowego)
....................................................................................................................................................
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w
..............................
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
posiadającym REGON: ...........................
i NIP:....................
przez:..................................................................
albo (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do CEiIDG )
Imię
i
nazwisko
……………………………………..,
………………………………………….,
z siedzibą

w

, Wydział ..................
.............................../
, reprezentowanym

działającym
………………………..

pod
przy

firmą
ulicy

…………………………………, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
NIP ………………………….., REGON ………………….
zwaną dalej „Wykonawcą”,
zawarto umowę treści następującej:
w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1250 z późn. zm.), zwaną dalej
ustawą Pzp, została zawarta umowa o następującej treści:

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.

3.
4.

§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów drukowanych dla Fundacji Rozwoju
Uniwersytetu Gdańskiego w ramach realizowanego projektu „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody –
kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania
przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Przedmiotem umowy jest dostawa materiałów drukowanych, realizowana w dwóch etapach,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ tj. Opis przedmiotu zamówienia:
a) Etap nr 1 – do dnia ………….., zgodnie z terminem wskazanym w ofercie Wykonawcy
b) Etap nr 2 – do dnia 30.06.2017 r.
Przedmiot zamówienia jest tożsamy z ofertą Wykonawcy z dnia …………. .
Przedmiot umowy obejmuje transport i rozładunek druków w miejscu wyznaczone przez
Zamawiającego.
Szczegółowy opis przedmiotu umowy stanowi jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy oraz
formularz oferty Wykonawcy, stanowiący załącznik nr 2 do Umowy.
Projekty graficzne udostępnione Wykonawcy na rzecz realizacji zamówienia są objęte
majątkowymi prawami autorskimi Zamawiającego i podlegają ochronie.
Wykonawca zobowiązuje się do stworzenia projektów graficznych wykrojników ryb i przekazania
Zamawiającemu praw autorskich majątkowych na wszystkich polach eksploatacji zgodnie z art. 50
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
§2
Termin i miejsce realizacji umowy
Miejsce dostawy: Stacja Morska IO UG im. Profesora K. Skóry, ul. Morska 2, 84150 Hel.
Realizacja zamówienia będzie odbywać się w dwóch etapach:
a) Etap nr 1 zostanie wykonany i dostarczony w terminie wskazanym w ofercie wykonawcy
do dnia ….…
b) Etap nr 2 zostanie wykonany i dostarczony najpóźniej do dnia 30.06.2017 r.
Projekty graficzne należy dostarczyć do akceptacji Zamawiającego najpóźniej do 05.06.2017 r.
Nie dotrzymanie terminów określonych w § 2 będzie skutkować obłożeniem karą umowną o
której mowa w § 7 ust. 1.
§3
Oświadczenia Stron

1.

2.

Wykonawca oświadcza, że:
a. Druki dostarczone do Zamawiającego będą nowe, wolne od uszkodzeń drukarskich i innych
zanieczyszczeń wynikłych przypadkowo bądź w trakcie transportu,
Zamawiający oświadcza, że dokona terminowej zapłaty Wykonawcy za dostarczone i odebrane
bez zastrzeżeń urządzenie objęte przedmiotem umowy w wysokości i na zasadach określonych
w umowie.

§4
Cena oraz warunki płatności
1. Za wykonanie umowy, zgodnie ze złożoną ofertą, ustala się całkowitą cenę brutto: ……..…. zł
słownie złotych: …………………
2. Na cenę całkowitą brutto składa się wynagrodzenie za poszczególne etapy umowy:
a) Etap nr 1 – kwota brutto ……………………………………..
b) Etap nr 2 – kwota brutto ……………………………………..
3. Ustalona w ust. 1 niniejszego paragrafu cena jest zgodna ze złożoną ofertą i obejmuje wszystkie
elementy cenotwórcze, wynikające z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu umowy, w
szczególności transport i rozładunek, o którym mowa w §1 ust. 4
4. Podstawą wystawienia faktur będzie prawidłowa realizacja wszystkich etapów przedmiotu
umowy potwierdzona podpisanymi przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokołami Odbioru
bądź na podstawie protokołów odbioru z adnotacją o ponownej, poprawnej dostawie.
4. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 30 dni
od dnia otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury za
każdy etap zamówienia.
5. Za termin zapłaty strony zgodnie uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Faktury, o których mowa w ustępie 4 niniejszego paragrafu, w swej treści zawierać muszą numer
niniejszej Umowy „PZP- 1-materiały drukowane-2017”.
7. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania
przedmiotu zamówienia, w tym:
1) W przypadku przedsiębiorcy – podatek VAT w należnej wysokości, *
2) W przypadku osoby fizycznej niebędącej przedsiębiorcą – koszty ubezpieczenia społecznego
i zdrowotnego. Zamawiający bowiem potrąci z każdego wynagrodzenia zaliczkę na podatek
dochodowy od osób fizycznych oraz należne składki wynikające z ustawy o ubezpieczeniu
społecznym – w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę i/lub osiągania
dochodów poniżej płacy minimalnej (właściwe dla zleceniodawcy i zleceniobiorcy, czyli tzw.
„brutto-brutto”) oraz ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, w przypadku
zaistnienia prawnego obowiązku w tym zakresie. *
*niepotrzebne skreślić
§5
Warunki odbioru
1. Zamawiający sporządzi Protokoły Odbioru zawierające wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru każdego z etapów, które zostaną podpisane przez Strony. Protokół Odbioru zostaje
sporządzony dla każdego etapu w trzech egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla
Zamawiającego
i jeden dla Wykonawcy.
2. Podpisanie przez Wykonawcę i Zamawiającego Protokołu Odbioru „bez zastrzeżeń” upoważnia
Wykonawcę do wystawienia faktury.
3. Wszelkie koszty związane ze zwrotem wadliwego przedmiotu umowy i ponowną dostawą
poniesie Wykonawca.

§6
Reprezentacja
1. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy w imieniu Zamawiającego występuje:
a) Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego Andrzej Letkiewicz,
2. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy w imieniu Wykonawcy występuje:
a) ………………..
3. O każdej zmianie osób wskazanych w ust. 1 lub ust. 2 niniejszego paragrafu strony niezwłocznie
powiadomią się wzajemnie. Szkody powstałe w wyniku niedopełnienia tego obowiązku obciążają
stronę zobowiązaną.

1.

2.

3.

4.

5.

§7
Kary umowne i odstąpienie od umowy
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w zrealizowaniu przedmiotu
umowy w terminie wskazanym w § 2 ust. 2 umowy w wysokości 500 zł, za każdy dzień
opóźnienia.
Za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron, strona po której leżą przyczyny
odstąpienia zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 30% ceny brutto określonej w § 4
ust. 1 niniejszej umowy, z wyłączeniem okoliczności określonych w art. 145 ust. 1 ustawy.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy przez którąkolwiek ze stron powinno zostać złożone na
piśmie w terminie 7 dni od daty powzięcia przez drugą stronę wiadomości o wystąpieniu
okoliczności determinującej odstąpienie od umowy, tj. m.in. w przypadku stwierdzenia przez
Zamawiającego naruszenia postanowień umowy lub niewykonywania umowy z należytą
starannością.
W przypadku powstania szkody przewyższającej wysokość kar umownych, strony zastrzegają
sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu
Cywilnego.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonej kary umownej z przysługującej mu ceny.

§8
Zmiany umowy
Zakazuje się istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń:
1. Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ
na realizację przedmiotu umowy.
2. Wystąpienia
konieczności
wprowadzenia
zmian
spowodowanych
następującymi
okolicznościami:
a) siła wyższa (np. klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar,
eksplozje, wojny, rewolucje, embarga przewozowe, strajki generalne lub lokalne)
uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie ze szczegółowym opisem
przedmiotu Umowy,
b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,
c) zmiany danych teleadresowych,

3.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

d) zmiany ustawowej zmiany podatku VAT,
e) wystąpienie omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
W przypadku wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń wymienionych w ust. 1 do 2 niniejszego
paragrafu, termin realizacji przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas
niezbędny do zakończenia realizacji przedmiotu Umowy w sposób należyty, nie dłużej jednak niż
o okres trwania tych okoliczności.
§9
Postanowienia końcowe
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony
pod rygorem nieważności.
Zmiana adresu siedziby Wykonawcy wymaga pisemnego powiadomienia.
Zamawiającego, pod rygorem uznania za doręczoną przesyłki (listu) lub informacji nadanej na
ostatni znany Zamawiającemu adres Wykonawcy.
W przypadku uchybienia obowiązkowi, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, przesyłkę
(list) lub informację dostarczoną lub awizowaną dwukrotnie na ostatni znany adres Wykonawcy
uważa się za doręczoną.
Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji Umowy rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności ani przeniesienia praw i obowiązków
z niniejszej umowy na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy
ustawy Pzp nie stanowią inaczej.
Wszystkie załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla Zamawiającego
i jednego dla Wykonawcy.

Załączniki stanowiące integralną część Umowy:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu Umowy = Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia stanowiący Załącznik Nr 6
Załącznik nr 2 – Oferta (rozumiana jako formularz oferty).

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

