Załącznik nr 9 do SIWZ

UMOWA nr……………………………
zawarta w dniu……………………. w Tychach, w wyniku przeprowadzenia na podstawie obowiązujących przepisów
ustawy Prawo zamówień publicznych postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego,
pomiędzy „Śródmieście” Sp. z o.o., z siedzibą w Tychach przy al. Piłsudskiego 12, wpisaną do Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000149703, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII
Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 62 360 500,00 zł; NIP: 6462371001, REGON:
276063392, reprezentowana przez:
Andrzeja Kowola – Prezesa Zarządu,
zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, a
.......................................................................... ………mającym swoją siedzibę w…………………………………, przy
ulicy………………………………… działającym na podstawie wpisu do KRS */Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej * nr ............................................ , numer NIP……………………………….. reprezentowanym przez:
1 ...........................................................................................................
2 ...........................................................................................................
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, o następującej treści:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do drukowania na podstawie dostarczonych przez
Zamawiającego w formie elektronicznej materiałów Bezpłatnego Tygodnika Miejskiego Twoje Tychy (zwanego
dalej Tygodnikiem TT) oraz Górnośląskiego Tygodnika Regionalnego Echo (zwanego dalej Tygodnikiem Echo)
2. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia:
2.1. Bezpłatny Tygodnik Miejski Twoje Tychy:
2.1.1 Tygodnik wydawany jest co tydzień, w każdy wtorek, lub gdy we wtorek przypada dzień świąteczny,
poniedziałek lub środę, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem.
2.1.2. Nakład tygodnika wynosi od 12.000 do 20.000 egzemplarzy tygodniowo. Dokładną ilość będzie
cotygodniowo określał Zamawiający w przesłanym Wykonawcy drogą elektroniczną zamówieniu.
2.1.3. Nakład tygodnika będzie drukowany w pełnym kolorze.
2.1.4. Format tygodnika: zbliżony do A3.
2.1.5. Ilość stron od 16 do 28 stron. Dokładną ilość stron będzie cotygodniowo określał Zamawiający w przesłanym
Wykonawcy drogą elektroniczną zamówieniu.
2.1.6. Druk Tygodnika powinien zostać w całości wykonany na papierze gazetowym w kolorze białym o gramaturze
45g/m2 o stałych utrzymanych parametrach.
2.1.7. Wykonawca zobowiązany jest utrzymać parametry jakościowe druku spełniające kryteria określone w
rozdziale XIII pkt 3.3 SIWZ oraz nie gorsze niż próbny druk wydania dostarczony wraz z ofertą przez Wykonawcę.
2.1.8. Format wyjściowy składu- pliki w formacie pdf przygotowywane będą w oparciu o specyfikację druku
odpowiednią dla drukarni Wykonawcy, ten natomiast zobowiązany jest dostarczyć specyfikację druku.
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2.1.9. Zamawiający dostarcza materiały do druku w dniu poprzedzającym datę wydania Tygodnika nie później niż o
godzinie 18:00.
2.1.10. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczania w dostarczanych egzemplarzach Tygodnika insertów
zgodnie z przesłanym droga elektroniczną zamówieniem. Inserty zostaną dostarczone do siedziby Wydawcy
oddalonej od siedziby Zamawiającego nie dalej niż 30km najpóźniej w poniedziałek poprzedzający druk do godziny
18:00.
2.1.11. Wykonawca nie może zrealizować zamówienia na maszynie starszej niż 15 lat.
2.1.12. Druk Tygodnika odbywać się będzie co tydzień w poniedziałek. Wyjątkiem są sytuacje, gdy wtorek jest
dniem świątecznym. Wtedy druk Tygodnika będzie się odbywał w niedzielę lub we wtorek- zgodnie z ustalonym
przez Zamawiającego harmonogramem. Druk Tygodnika odbywa się co tydzień, chyba, że Zamawiający zdecyduje
o połączeniu dwóch kolejnych wydań Tygodnika.
2.1.13. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia wraz z insertami (jeśli złożono takie
zamówienie) w dniu druku, nie później niż o godzinie 22:00 do miejsca oddalonego nie dalej niż 30 kilometrów od
siedziby

Zamawiającego.

Do

momentu

odbioru

egzemplarzy

Tygodnika

TT

przez

Zamawiającego,

odpowiedzialność za przedmiot dostawy ponosi Wykonawca.

2.2. Górnośląski Tygodnik Regionalny Echo:
2.2.1.

format gazety: A3 lub zbliżony;

2.2.2.

kolor: pełny kolor;

2.2.3.

papier: biały gazetowy o gramaturze 45g/m2 (lub zbliżony) o stałych, utrzymanych
parametrach;

2.2.4.

format wyjściowy składu: pliki pdf przygotowywane w oparciu o specyfikację druku
odpowiednią dla drukarni Wykonawcy (Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć specyfikację
druku przed podpisaniem umowy)

2.2.5.

nakład: 1.500 do 2.500 egzemplarzy tygodniowo (dokładną ilość będzie cotygodniowo określał
Zamawiający w przesłanym drogą elektroniczną zamówieniu)

2.2.6.

objętość: 16 do 20 stron (dokładną ilość będzie cotygodniowo określał Zamawiający w
przesłanym drogą elektroniczną zamówieniu)

2.2.7.

cały nakład Tygodnika Echo będzie zawierał w każdym wydaniu insert Tygodnik TT. Wykonawca
zobowiązany jest z nakładu Tygodnika TT odłożyć nakład insertów zgodny z nakładem Tygodnika
Echo, a następnie Tygodnik TT zainsertować do środka wydania Tygodnika Echo.

2.2.8.

w przypadku złożenia zamówienia przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest także do
umieszczania w dostarczanych egzemplarzach Tygodnika Echo insertów reklamowych.
Zamawiający dostarczy inserty, które mają być dołączone do Tygodnika Echo w terminie
uzgodnionym z Wykonawcą do miejsca wskazanego przez Wykonawcę, znajdującego się w
odległości nie większej niż 30 kilometrów od siedziby Zamawiającego.
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2.2.9.

Podstawą oceny utrzymania parametrów technicznych wydruku w całym okresie
obowiązywania umowy będzie porównanie parametrów technicznych wydruku egzemplarzy
drukowanych u Wykonawcy z wydrukiem wzorcowym.

2.2.10. Druk musi być wykonywany na sprzęcie, który nie może być starszy niż 30 lat.
2.2.11. W przypadku złożenia zamówienia przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest także
do umieszczania w dostarczanych egzemplarzach Tygodnika Echo insertów. Zamawiający
dostarczy inserty, które mają być dołączone do Tygodnika ECHO w terminie uzgodnionym z
Wykonawcą do miejsca wskazanego przez Wykonawcę, znajdującego się w odległości nie
większej niż 30 kilometrów od siedziby Zamawiającego.
2.2.12. Druk Tygodnika Echo odbywać się będzie co tydzień, we wtorek. Wyjątkiem są sytuacje, kiedy
środa jest dniem świątecznym- w takim wypadku druk Tygodnika Echo będzie odbywał się
według harmonogramu ustalonego przez Zamawiającego. Druk Tygodnika Echo odbywa się co
tydzień, chyba, że Zamawiający zdecyduje o połączeniu dwóch kolejnych wydań Tygodnika Echo.
2.2.13. Zamawiający w okresie realizacji zamówienia będzie przesyłał pliki do drukarni w dniu
poprzedzającym wydanie, nie później niż o godz. 16:00.
2.2.14. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia wraz z insertami (jeśli złożono
takie zamówienie) w dniu druku, nie później niż o godzinie 22:00 do miejsca oddalonego nie
dalej niż 30 kilometrów od siedziby Zamawiającego. Do momentu odbioru egzemplarzy
Tygodnika TT przez Zamawiającego, odpowiedzialność za przedmiot dostawy ponosi
Wykonawca.
§2
Terminy
1. Termin realizacji umowy:
1.1. Termin rozpoczęcia umowy ustala się na dzień: 01.01.2020 r.
1.2. Termin zakończenia umowy ustala się na dzień: 31.12.2020 r.
§3
Wynagrodzenie, zasady płatności
1. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie określonym w § 1 ustala
się na podstawie ceny za druk jednego egzemplarza zgodnie z ofertą Wykonawcy- załącznik 1a do SIWZ.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę będąca iloczynem zamówionej liczby egzemplarzy i ceny za jeden
egzemplarz.
2. Szacunkowa łączna wartość brutto przedmiotu zamówienia wynosi:…………………………………………………………………….
(słownie:………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………)
3. Podana łączna wartość brutto jest wartością szacowaną i może ulec zmianie, z tym, że niezależnie od ilości
zamawianych do druku egzemplarzy Wykonawca zobowiązany jest stosować ceny za druk zgodnie z złożoną
ofertą- załączniki 1a i 1b do SIWZ.
4. Maksymalne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie określonym w § 1 umowy nie może być
wyższe niż …………………………………….. brutto, w tym kwota ……………………………. netto oraz podatek VAT w wysokości
…………………….. zł.
5. Cena brutto za umieszczenie 1 insertu w Tygodniku wynosi ……………………………………..…………. (słownie:
………………………………………………………. w tym kwota netto ………………………………… oraz podatek VAT w wysokości
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6.

7.

8.
9.

………………………… . Za insertowania Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę będącą iloczynem zamówionej liczby
insertów i ceny za jeden insert.
Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na podstawie dostarczonych i poprawnie wystawionych faktur
Wykonawcy w terminie 21 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w treści faktury.
Faktura VAT powinna zawierać następujące pozycje:
7.1. Cena za druk Bezpłatnego Tygodnika Miejskiego Twoje Tychy ;
7.2. Cena za druk Górnośląskiego Tygodnika Regionalnego Echo;
7.3. Cena za insert.
Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
W przypadku, gdy faktura nie będzie odpowiadała wymogom określonym przepisami prawa, Zamawiający nie
przyjmie faktury lub zwróci fakturę Wykonawcy w celu uzupełnienia lub poprawienia zapisów. W przypadku
uzasadnionego nieprzyjęcia faktury lub jej zwrotu, bieg terminu zapłaty wynagrodzenia rozpoczyna się w dniu
przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
§4
1. Osoby odpowiedzialne za nadzór i realizację usług objętych umową ze strony Zamawiającego:
•
•

Tygodnik TT: Redaktor naczelny Wojciech Wieczorek, tel.
e-mail: w.wieczorek@twojetychy.pl;
Tygodnik Echo: Redaktor naczelny Dariusz Dyrda, tel.
e-mail: dariusz.dyrda@tygodnikecho.pl

323257274,
501411994,

2. Nad prawidłowym przebiegiem realizacji umowy ze strony Wykonawcy nadzór pełni …………………………………………
tel. …………………………………...., e-mail…………………………

§5
1. Zamawiający oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT i posiada nr identyfikacyjny NIP 6462371001.
2. Wykonawca oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT i posiada nr identyfikacyjny NIP……………………
3. Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca na wystawionych przez siebie fakturach zamieszczać będzie
następujące dane:
Nabywca:
„Śródmieście” Sp. z o.o.
Al. Piłsudskiego 12
43-100 Tychy
NIP 646237100
§6
Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.
1. Wykonawca płaci kary umowne:
1.1. za rozwiązanie umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, a leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy w
wysokości 10% wynagrodzenia umownego ogółem określonego w § 3 pkt 2 niniejszej umowy;
1.2. za każdorazowe niedostarczenie wydrukowanych egzemplarzy wraz z insertami w terminach określonych w § 1 karę umowną w wysokości 300,00 złotych.
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1.3. za każdorazowe niezałączenie insertów- karę umowną w wysokości 300,00 złotych.
2.

Zamawiający płaci kary umowne:

2.1 z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a leżących po stronie Zamawiającego
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego ogółem określonego w § 3 ust.1 niniejszej umowy;
2.2 za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia umownego Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe, za każdy
dzień opóźnienia;
3.

Niezależnie od kar umownych wymienionych w ust. 1 i 2 strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia
odszkodowania pokrywającego pełną wysokość poniesionej szkody.

4.

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia za wykonany
przedmiot umowy.

5.

Zamawiający nie będzie naliczał kar umownych, o których mowa w pkt 1 w przypadku wystąpienia:

5.1 klęsk żywiołowych, powodzi oraz innych gwałtownych zdarzeń atmosferycznych;
5.2 przeszkód drogowych i innych okoliczności zewnętrznych niezależnych od Wykonawcy i udokumentowanych
przez Wykonawcę.
§7
Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:
1

zmian personalnych, adresowych, formy prawnej stron umowy;

2

zmiany osoby/osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu zamówienia;

3

zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług;
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zmiany podwykonawcy w trakcie trwania umowy - za pisemną zgodą Zamawiającego.

§8
Jeżeli umowa nie przewiduje inaczej wszelkie zawiadomienia lub informacje pomiędzy stronami będą dokonywane na
piśmie i będą uważane za doręczone, jeżeli zostały doręczone osobiście, drogą elektroniczną (e-mail), faxem, pocztą
kurierską lub listem poleconym na adres podany w komparycji niniejszej umowy. O zmianie adresu strony są
zobowiązane informować się wzajemnie w terminie 7 dni od daty dokonania zmiany. Zawiadomienie staje się
skuteczne w dniu następnym po doręczeniu tej informacji drugiej stronie. Brak takiego zawiadomienia skutkuje tym,
że korespondencja doręczona na poprzedni adres będzie uznawana za właściwie doręczoną.
§9
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania podmiotów, którym powierzy wykonanie części zamówienia lub
określonych czynności związanych z wykonywaniem zamówienia, jak za swoje własne działania.
§ 10
1.

Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym, w
przypadku stwierdzenia 3-krotnego powtarzającego się niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez
Wykonawcę obowiązków określonych niniejszą umową.

2.

W przypadku stwierdzenia rażących naruszeń umowy ze strony Wykonawcy Zamawiający może w każdym czasie
odstąpić od umowy, przy czym zobowiązany jest wyznaczyć Wykonawcy na piśmie dodatkowy 7- dniowy termin
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do usunięcia naruszeń.
§ 11
Wszelkie zmiany, uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej na piśmie w formie
aneksu do umowy pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych.
§ 12
W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych,
Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy.

§ 13
W przypadku powstania sporów na tle realizacji umowy, właściwym do ich rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Wykonawca:

Zamawiający:
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