Spr. 11-PN-2019
załącznik nr 6 do SIWZ

Istotne postanowienia umowy
W dniu
...... roku w Bydgoszczy, pomiędzy Filharmonią Pomorską z siedzibą
w Bydgoszczy przy ul. Andrzeja Szwalbego 6, NIP 554-02-40-549, reprezentowaną przez:
Macieja Puto - dyrektora
zwaną dalej Zamawiającym
a
…………………………………………………………………
zwaną dalej Wykonawcą
na podstawie przeprowadzonego postępowania o wartości zamówienia poniżej kwoty
określonej w art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych i złożonej oferty została
zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy są usługi poligraficzne świadczone dla Zamawiającego przez okres
od dnia podpisania umowy do 31.12.2020r. lub do wyczerpania kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy, zgodnie z przedłożoną ofertą.
2. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie do wartości:
........zł brutto (słownie:). Zakres usług oraz ceny jednostkowe netto i brutto świadczonych
usług zostały określone w załączniku nr 1 do umowy.
3. Przez zawarcie umowy Wykonawca zobowiązuje się wydać i przenieść na własność
Zamawiającego przedmiot umowy.
§2
1. Wysłanie projektu afisza lub/i ulotek przez Zamawiającego nastąpi drogą elektroniczną, na
adres e-mail Wykonawcy: ………………………………...
2. Zlecenie druku nastąpi drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany w ustępie
poprzedzającym.
3. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo wykonać i dostarczyć do Zamawiającego
przedmiot zlecenia dotyczący afiszy oraz ulotek w terminie 48 godzin (dwóch dni roboczych),
licząc od momentu zlecenia druku.
4. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo wykonać i dostarczyć do Zamawiającego
przedmiot zlecenia dotyczący kalendarzy oraz kartek świątecznych w terminie 22 dni
roboczych, licząc od momentu zlecenia druku.
5. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo wykonać przedmiot zlecenia dotyczący innych,
niż opisane w ust. 3 i 4 powyżej druków, w terminie 7 dni roboczych licząc od momentu
zlecenia ich wydruku.
6. W przypadku wadliwego wykonania zlecenia Zamawiający niezwłocznie poinformuje
Wykonawcę o tym fakcie. Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiającemu prawidłowo
wykonany przedmiot zlecenia w terminie 24 godzin od chwili otrzymania informacji o
wadliwości zlecenia.
7. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z dostawą przedmiotu umowy do miejsca
wskazanego przez Zamawiającego (na terenie Bydgoszczy) lub siedziby Zamawiającego.
8. Pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji niniejszej umowy ponosi Wykonawca.
§3
Osobą uprawnioną do zlecania i odbioru umowy jest p. Katarzyna Szewczyk lub inny
wskazany przez Zamawiającego pracownik.
§4
W trakcie realizacji niniejszej umowy obowiązują ceny jednostkowe podane w ofercie bez
możliwości późniejszych zmian, powiększone o obowiązujący podatek od towarów i usług w
wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa, według stawek obowiązujących w
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dniu podpisania umowy.
§5
1. Należność z tytułu realizacji niniejszej umowy będzie płatna w rozliczeniu miesięcznym.
Wykonawca do 5-go dnia danego miesiąca wystawi fakturę za miesiąc poprzedni wraz z
specyfikacją wykonanych usług.
Płatność
nastąpi
przelewem
na
rachunek bankowy
Wykonawcy,
nr
rachunku: .............................................w terminie 14 dni od dnia
otrzymania faktury przez Zamawiającego.
2. Przyjmuje się, że dniem
Zamawiającego.

zapłaty jest dzień obciążenia rachunku

bankowego

§6
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym
w przypadkach wskazanych obowiązującymi przepisami prawa, a także w przypadku
nieprzestrzegania przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, przedstawienia w ofercie
nieprawdziwych danych.
2 Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia.
§7
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i
kwotach:
a. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w kwocie
stanowiącej równowartość 30% wynagrodzenia, określonego w § 1 ust. 2 umowy;
b. z tytułu uchybienia terminowi wykonania zlecenia, określonego postanowieniami § 2
ust. 3 – 6 umowy w kwocie stanowiącej równowartość 1% wynagrodzenia,
określonego w § 1 ust. 2 umowy, za każdy dzień opóźnienia.
2. Kary umowne podlegają sumowaniu.
3. Obciążenie karą umowną następuje w formie noty obciążeniowej, przy czym zapłata
nastąpi w terminie 7 dni od daty doręczenia Wykonawcy tej noty, przelewem na
rachunek bankowy wskazany w nocie. Zamawiający ma prawo dokonać potrącenia
kary umownej z należnym Wykonawcy wynagrodzeniem.
4. Obciążenie Wykonawcy karą umowną nie wyklucza dochodzenia przez
Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych.
1. Zmiana niniejszej umowy następuje za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
2. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień niniejszej umowy
poprzez wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego,
jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, chyba że konieczność
wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia umowy.
§8
Sądem właściwym do rozpoznawania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest
sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§9
1. Wykonawca zobowiązuje się do tego, że wszelkie czynności podejmowane przez
niego lub jego podwykonawcę i związane z drukowaniem przedmiotu zamówienia, będą
realizowane przez pracownika/ów zatrudnionego/ych na podstawie umowy o pracę (art. 22 §
1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy).
2. Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli realizacji obowiązku określonego w ust 1
powyżej.
3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę
obowiązku określonego w ust 1 powyżej.
4. Na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia
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spełnienia obowiązku zatrudnienia, określonego w ust. 1 powyżej. Zamawiający uprawniony
jest w szczególności do:
a) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania
obowiązku określonego w ust 1 powyżej,
b) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia,
c) żądania pisemnego oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie
Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie
podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze
wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;
d) żądania poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
podwykonawcę kopii umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji
zamówienia czynności, których dotyczy ww. świadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia
umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
e)
żądania zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez
Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu
zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
f) żądania poświadczonych za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
podwykonawcę kopii dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę
do ubezpieczeń, zanonimizowanych w sposób zapewniający ochronę danych osobowych
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
5. W sytuacji niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę obowiązku zatrudnienia,
określonego w ust 1 powyżej Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej w
wysokości 5 000,00 (pięć tysięcy) złotych. Kara umowna będzie płatna w terminie 14
(czternaście) dni od dnia wezwania do jej zapłaty.
6.
Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie
żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę
lub podwykonawcę obowiązku zatrudnienia, określonego w ust 1 powyżej traktowane będzie
jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę tego obowiązku.
7.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli
przez Państwową Inspekcję Pracy.
§10
1.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy :
- ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r,
poz. 1579 ze zm.)
- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
2.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze
dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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