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Załącznik nr 7 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: 

 

Katarzynę Ptak – Prezes Zarządu, 

 

zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,  

 

a 

 

…………………………………………………………………………………………………………. 

reprezentowanym przez: 

 

…………………………………………………… 

 

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”,  

 

o następującej treści: 

 

 

§ 1 

 

1. Przedmiotem umowy jest usługa druku Bezpłatnego Tygodnika Miejskiego Twoje Tychy 

(zwanego dalej Tygodnikiem TT) na podstawie dostarczonych przez Zamawiającego w 

formie elektronicznej materiałów. 

2. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia: 

2.1. Tygodnik TT wydawany jest co tydzień, w każdy wtorek, lub gdy we wtorek przypada 

dzień świąteczny- poniedziałek lub środę, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego 

harmonogramem. 

2.2. Nakład Tygodnika TT wynosi od 12.000 do 20.000 egzemplarzy tygodniowo. 

Dokładną ilość nakładu będzie cotygodniowo określał Zamawiający w przesłanym 

Wykonawcy drogą elektroniczną zamówieniu. 

2.3. Nakład Tygodnika TT będzie drukowany w pełnym kolorze. 
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2.4. Format tygodnika: zbliżony do A3. 

2.5. Ilość stron od 16 do 28 stron. Dokładną ilość stron będzie cotygodniowo określał 

Zamawiający w przesłanym Wykonawcy drogą elektroniczną zamówieniu. 

2.6. Druk Tygodnika TT powinien zostać w całości wykonany na papierze gazetowym w 

kolorze białym o gramaturze 45g/m2 o stałych utrzymanych parametrach. 

2.7. Wykonawca zobowiązany jest utrzymać parametry techniczne wydruku spełniające 

następujące kryteria: 

2.7.1. utrzymanie kolorystyki w nakładzie: pomiary densytometryczne pól 

pełnych (apli) kolorów triadowych wg. następujących wartości gęstości 

optycznej: 

• Papier- gazetowy biały 

• Czarny- 1,1 

• Cyjan, Magenta, Żółty - 0,85 

2.7.2. niedokładność pasowania kolorów względem siebie nie powinna 

przekraczać dopuszczalnego zakresu tolerancji. Dopuszczalne 

maksymalne odchylenie pasowania skrajnie rozbieżnych kolorów wynosi 

+/- 0,4mm dla wszystkich kolorów. 

2.7.3. falc grzbietowy- dopuszczalne przesunięcie falcu grzbietowego nie może 

być większe niż 5mm. 

2.7.4. cięcie- format nominalny określany jest przez Zamawiającego, tolerancja 

dla okrawania wynosi +/- 3mm dla określonego przez Zamawiającego 

formatu netto. 

 

2.8. 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. 

2.9. Zamawiający dostarcza materiały do druku w dniu poprzedzającym datę wydania 

Tygodnika TT nie później niż o godzinie 18:00. 

2.10. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczania w dostarczanych egzemplarzach 

Tygodnika TT insertów zgodnie z przesłanym drogą elektroniczną zamówieniem. Inserty 

zostaną dostarczone do siedziby Wykonawcy  lub wskazanego przez niego miejsca 

oddalonego nie więcej niż 30km od siedziby Zamawiającego, najpóźniej w poniedziałek, 

w dzień druku, do godziny 18:00. 

2.11. Druk Tygodnika TT odbywać się będzie co tydzień w poniedziałek. Wyjątkiem są 

sytuacje, gdy wtorek jest dniem świątecznym. Wtedy druk Tygodnika TT będzie się 

odbywał w niedzielę lub we wtorek- zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego 

harmonogramem. Druk Tygodnika TT odbywa się co tydzień, chyba, że Zamawiający 

zdecyduje o połączeniu dwóch kolejnych wydań Tygodnika TT. 

2.12. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia wraz z insertami 

(jeśli złożono takie zamówienie) w dniu druku, nie później niż o godzinie 22:00 do 

siedziby Wykonawcy lub wskazanego przez niego miejsca oddalonego nie dalej niż 30 

kilometrów od siedziby Zamawiającego. Do momentu odbioru egzemplarzy Tygodnika TT 

przez Zamawiającego, odpowiedzialność za przedmiot dostawy ponosi Wykonawca. 
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§ 2 

 

1. Termin realizacji umowy: 

1.1. Termin rozpoczęcia umowy ustala się na dzień: 01.02.2021 r. 

1.2. Termin zakończenia umowy ustala się na dzień: 31.01.2022 r.  

 

§ 3 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., 

poz. 1320 z późn. zm.) osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu usługi, o której mowa 

w § 1 zgodnie z treścią złożonej oferty.  

2. Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1 będzie trwało nieprzerwanie, przez cały okres 

wykonywania zamówienia.  

3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu na każde żądanie 

Zamawiającego w wyznaczonym w wezwaniu terminie, następujących dowodów, 

potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

 

3.1. wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia; 

3.2. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracy osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie; wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują 

osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób, 

rodzaju umowy o pracy i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do składania 

oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

3.3. poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopie umów/ umowy o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie 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 tj. z wyłączeniem danych 

osobowych takich jak: numer PESEL, adres zamieszkania oraz wysokość 

wynagrodzenia pracownika, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Kopia umowy/ umów o 

pracę powinna /y zawierać następujące informacje: imię i nazwisko pracownika, formę 

oraz okres zatrudnienia. 

3.4. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie i niezaleganie 

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę, 

3.5. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
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pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowany w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych. 

 

7. Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełniania przez Wykonawcę  wymagań 

dotyczących zatrudniania ww. osób. Czynności kontrolne mogą być również 

przeprowadzone w siedzibie Wykonawcy. 

5.Niezależnie od uprawnień wymienionych w § 6 niniejszej umowy, w przypadku 

niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1- 3 Zamawiający jest uprawniony do 

odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i naliczenia kar 

umownych, wymienionych w § 6 pkt 1.5. niniejszej umowy. 

 

 

§ 4 

 

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 ze złożoną ofertą- załączniki 1a do SIWZ. 

4. Cena brutto za umieszczenie 1 insertu w Tygodniku wynosi 

……………………………………...…… (słownie: ……………………………………) w tym 

kwota netto ………………….… oraz podatek VAT w wysokości ………………….……….. . 

5. Za insertowania Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę będącą iloczynem zamówionej 

liczby insertów i ceny za jeden insert. 

6. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury 

przez Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści 

faktury.  

7. Faktura VAT powinna zawierać następujące pozycje: 

7.1. Cena za druk Bezpłatnego Tygodnika Miejskiego Twoje Tychy; 

7.2. Cena za insert. 

8. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego.  

9. 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. 
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10. W przypadku wskazania przez Zleceniobiorcę na fakturze rachunku bankowego 

nieujawnionego w wykazie podatników VAT, Zamawiający uprawniony będzie do 

dokonania zapłaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie podatników 

VAT, a w razie braku rachunku Wykonawcy ujawnionego w wykazie, do wstrzymania się 

z zapłatą do czasu wskazania przez Zleceniobiorcę dla potrzeb płatności, rachunku 

bankowego ujawnionego w wykazie podatników VAT. 

11. Zamawiający oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT i posiada nr identyfikacyjny NIP 

6462371001. 

12. Wykonawca oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT i posiada nr 

identyfikacyjny NIP……………………… 

 

 

§ 5 

 

1. Osoby odpowiedzialne za nadzór i realizację usług objętych umową ze strony 

Zamawiającego pełni Redaktor Naczelny Tygodnika TT- Wojciech Wieczorek,                           

tel. 32 325 72 74, e-mail: w.wieczorek@twojetychy.pl.  

2. Nad prawidłowym przebiegiem realizacji umowy ze strony Wykonawcy nadzór pełni 

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

  

 

§ 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 § 4 pkt 2 niniejszej umowy; 

1.2. za każdorazowe niedostarczenie wydrukowanych egzemplarzy wraz z insertami w 

terminach określonych w § 1 - karę umowną w wysokości 500,00 złotych. 

1.3. za każdorazowe niezałączenie insertów- karę umowną w wysokości 500,00 złotych. 

1.4. za każdorazowe uchybienie obowiązkom określonym w § 1 ust. 2.6 i 2.7- karę 

umowną w wysokości 500,00 złotych. 

1.5. za uchybienie obowiązkom określonym w § 7 Zamawiający może obciążyć 

Wykonawcę karą umowną w wysokości 500,00 złotych za każdy dzień zwłoki w 

dostarczeniu ważnej polisy OC. 

1.6. za każdorazowe uchybienia obowiązkowi określonemu w § 3 Zamawiający może 

obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 500,00 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. 

mailto:w.wieczorek@twojetychy.pl
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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 

 

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), 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. 

 

§ 8 

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania podmiotów, którym powierzy wykonanie 

części zamówienia lub określonych czynności związanych z wykonywaniem zamówienia, jak 

za swoje własne działania. 

 

§ 9 

 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w każdym z niżej wymienionych przypadków: 

a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie 

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

umowy odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni 

od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; 

b) jeżeli Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie przystąpił do wykonania usług i nie 

podjął ich w ciągu 3 dni od realizacji otrzymania pisemnego wezwania 

od Zamawiającego; 

c) jeżeli pomimo uprzedniego pisemnego wezwania ze strony Zamawiającego 

Wykonawca nie wykonuje usług zgodnie z umową lub uporczywie zaniedbuje 

zobowiązania umowne po uprzednim 3-krotnym wystawieniu noty obciążeniowej; 

d) jeżeli Zamawiający stwierdzi, ze Wykonawca nie dotrzymuje obowiązków zapisów § 1 

umowy, co zostało udokumentowane przez pracowników Zamawiającego; 

e) W przypadku opisanym w punkcie b) Zamawiający może, bez zwalniania Wykonawcy 

od odpowiedzialności wynikającej z umowy, powierzyć wykonanie prac innemu 
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Wykonawcy. Działanie takie poprzedzone będzie pisemnym powiadomieniem 

Wykonawcy.   

f) W przypadku opisanym w punkcie c) Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części prac.  

g) Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

i zawierać uzasadnienie. 

 

§ 10 

 

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. 

§ 11 

 

1. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania postanowień niniejszej umowy rozstrzygać 

będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie: 

 a) przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 

Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) oraz aktów prawnych wydanych na jej podstawie; 

b) przepisu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740), 

c) przepisy powszechnie obowiązujące w przedmiotowej sprawie. 

3. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 4 ust. 2 może ulec zmianie, z 

zastrzeżeniem postanowień ust. 6 , w przypadku zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług (VAT); 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę                                       

(Dz. U. z 2018 r., poz. 2177 z późn. zm.); 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę. 

5. W przypadku zmiany przepisów, o których mowa w § 4, skutkujących istotną zmianą 

kosztów wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, każda ze stron Umowy, w 

terminie 30 dni od daty wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może wystąpić 

do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie dokonania odpowiedniej zmiany 

wysokości wynagrodzenia. Podstawą do przeprowadzenia negocjacji, będzie przedstawiana 

każdorazowo Zamawiającemu kalkulacja kosztów Wykonawcy, uwzględniająca wpływ 

wejścia w życie przepisów dokonujących te zmiany na koszt wykonania przedmiotu umowy 

przez Wykonawcę. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia stosownej kalkulacji 

na pisemne żądanie Zamawiającego w terminie 10 dni kalendarzowych od otrzymania 

żądania. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej z 

stron. 

7. Zmiany umowy z naruszeniem ust. 4 podlegają unieważnieniu. Wszelkie zmiany określone 
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w ust 4 i 5 niniejszej umowy wymagają formy pisemnej aneksu pod rygorem nieważności. 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY            WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

Zał. nr 1- Formularz cenowy 

Zał. nr 2- Oferta Wykonawcy 

Zał. nr 3- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  


