Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich

WZÓR UMOWY – załącznik nr 5
Umowa nr ………………………………………………..
zawarta w Toruniu dnia ………………………………………………….
pomiędzy:
Województwem Kujawsko-Pomorskim z siedzibą w Toruniu 87-100, Plac Teatralny 2,
zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:
1.
2.

………………………………………….. – …………………………………………………………………………….,
………………………………………….. – …………………………………………………………………………….,

a
dane firmy…………………………………………………………….
§1
Przedmiotem umowy jest:
1) wydruk serii 6 publikacji w łącznym nakładzie 319 747 egzemplarzy, które będą
insertowane do gazet wydawanych na terenie Województwa KujawskoPomorskiego;
2) konfekcjonowanie wydrukowanych publikacji;
3) dostarczenie publikacji do drukarni, które będą insertować publikacje do gazet.
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§2
Integralną częścią umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotycząca
niniejszego zamówienia.
Zamawiający przekaże Wykonawcy gotowe do druku projekty graficzne kolejnych
publikacji w terminach wskazanych w Załączniku do niniejszej umowy.
Wykonawca będzie zobowiązany do zachowania następujących parametrów
technicznych drukowanych publikacji:
1) wymiary: 200 mm x 200 mm;
2) objętość: 4 strony okładki, 28 stron środka;
3) zadruk 4+4 full color dla całej publikacji,
4) materiał na okładkę publikacji: papier kreda matowa 200 g,
5) materiał na środek publikacji: papier kreda matowa 115 g;
6) wykończenie: szycie z wykorzystaniem zszywek standardowych.
W ramach konfekcjonowania Wykonawca będzie zobowiązany do podziału
wydrukowanych publikacji na pakiety, które następnie będzie musiał odpowiednio
oznakować i dostarczyć do drukarni gazet insertujących publikacje. Terminy dostarczenia
oraz ilości egzemplarzy dla poszczególnych pakietów wraz ze sposobem oznakowania
pakietów, miejscem ich dostarczenia i datami wydań gazet wraz z insertowanymi
publikacjami zostały określone w Załączniku do niniejszej umowy.
W przypadku zmiany daty wydania gazety wraz z insertowanymi publikacjami,
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminów dostarczenia przedmiotu umowy
wskazanych w Załączniku do niniejszej umowy.
Wykonawca musi potwierdzić dostarczenie zamawianych publikacji, do każdego ze
wskazanych w Załączniku do niniejszej umowy miejsc, protokołem zdawczo-odbiorczym
lub innym dokumentem potwierdzającym przekazanie publikacji. W przypadku miejsc
innych niż siedziba Zamawiającego, ze strony Zamawiającego dokument ten zostanie
podpisany przez upoważnione podmioty tj. odpowiednio od miejsca dostarczenia:
1) Drukarnia Prasowa EDYTOR Sp. z o.o, ul. Tracka 7, 10-364 Olsztyn;
2) Drukarnia EXPRESS MEDIA Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 229, 85-438 Bydgoszcz;
3) Agora S.A. Drukarnia Gazety Wyborczej oddział w Pile, ul. Krzywa 35, 64-920 Piła.

§3
1. Zamawiający wskazuje jako osobę upoważnioną do kontaktów w sprawie realizacji
umowy i odbioru przedmiotu umowy panią/pana ……………………………………….., tel.
………………………………, e-mail: ……………………………….
2. Wykonawca wskazuje jako osobę upoważnioną do kontaktów w sprawie realizacji
umowy
panią/pana
………………………..,
tel.
………………………………,
e-mail:
……………………………….
3. W celu usprawnienia wymiany informacji, które nie zmieniają postanowień umowy,
Strony ustalają, że preferowanym sposobem kontaktu będzie droga elektroniczna
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(e-mail). W przypadku spotkania, Strony dbać będą o sporządzanie pisemnych notatek
z dokonanych ustaleń.
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§4
Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie łączne w wysokości ………………………..………………………………… zł brutto
(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………..).
Powyższe wynagrodzenie obejmuje również zwrot ewentualnych wydatków, jakie
poniósł Wykonawca w celu należytego wykonania umowy.
Kwota, o której mowa w ust. 1, zostanie pokryta z pięciu różnych źródeł finansowania
według poniższego wyszczególnienia:
1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013
–
…………………………………………….
zł
brutto
(słownie:
……………………………);
2) Program Operacyjny Kapitał Ludzki – ………………………………………. zł brutto
(słownie: ……………………………………………………);
3) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – ……………………........ zł
brutto (słownie: pięć tysięcy pięćset trzydzieści trzy zł 16/100);
4) Program Operacyjny Pomoc Techniczna – ……………………………………… zł brutto
(słownie: ………………………………………………….);
5) budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Zadanie rzeczowe w budżecie:
Promocja województwa Nr zadania: W/N/750/10) – …………………………… zł brutto
(słownie: ………………………………………………).
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wkładów finansowych
z poszczególnych źródeł finansowania, o których mowa w ust. 3.
Strony ustalają, że wypłata wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy będzie
realizowana w 6 transzach. Każda kolejna transza zostanie wypłacona Wykonawcy za
wydruk kolejnej publikacji, jej konfekcjonowanie i dostarczenie poszczególnych pakietów
pod wskazane w Załączniku do niniejszej umowy adresy. Wartości kolejnych transz
wynagrodzenia będą wynosić odpowiednio:
1) za publikację nr 1: ……………………………….. zł brutto (słownie: ………………………….);
2) za publikację nr 2: ……………………………….. zł brutto (słownie: ………………………….);
3) za publikację nr 3: ……………………………….. zł brutto (słownie: ………………………….);
4) za publikację nr 4: ……………………………….. zł brutto (słownie: ………………………….);
5) za publikację nr 5: ……………………………….. zł brutto (słownie: ………………………….);
6) za publikację nr 6: ……………………………….. zł brutto (słownie: ………………………….).
Partycypacja poszczególnych źródeł finansowania, o których mowa w § 4 ust 3 w koszt
danej publikacji będzie proporcjonalna do ilości stron, których treść będzie poświęcona
przedsięwzięciom finansowanym przez budżet województwa i poszczególne Programy
Operacyjne.
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7. Zapłata kolejnych transz wynagrodzenia, o których mowa w ust. 3, nastąpi przelewem na
konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od dostarczenia do siedziby Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury wraz z odpowiednimi protokołami zdawczoodbiorczymi lub innymi dokumentami potwierdzającymi przekazanie poszczególnych
części przedmiotu umowy do miejsc wskazanych w Załączniku do niniejszej umowy.
8. Każda z faktur za wykonanie przedmiotu umowy powinna być wystawiona na Urząd
Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń,
NIP: 956-194-56-71, REGON: 871121290.
9. Za dzień dokonania zapłaty strony uznają dzień, w którym zostanie obciążony rachunek
bankowy Zamawiającego.
10. Umowa jest finansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013.
11. Umowa jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Techniczna na lata 2007-2013.
12. Umowa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy
Technicznej PROW na lata 2007-2013 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
13. Umowa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
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§5
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie niewykonania lub
nienależytego wykonania danej części przedmiotu umowy, w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego, przysługującego za wykonanie danej części przedmiotu
umowy, które są określone w § 4 ust. 3 pkt. 1-6.
Za niewykonanie danej części przedmiotu umowy Strony uznają:
1) niewydrukowanie publikacji,
2) niedostarczenie przedmiotu umowy w terminach lub ilościach wskazanych
w Załączniku do niniejszej umowy,
3) dostarczenie przedmiotu umowy, który z powodu nieodpowiedniego
konfekcjonowania lub uszkodzenia uniemożliwi jego insertowanie do gazet.
Kara umowna nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogólnych.

§6
W razie niedotrzymania przez Wykonawcę któregokolwiek terminu dostarczenia przedmiotu
umowy, określonego w załączniku do niniejszej umowy, Zamawiającemu przysługiwać będzie
uprawnienie do natychmiastowego odstąpienia od umowy.
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§7
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
W przypadku ewentualnych sporów Strony będą dążyć do rozwiązań polubownych,
a w razie braku porozumienia, rzeczone spory rozstrzygać będzie sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
Umowę sporządzono w siedmiu jednobrzmiących egzemplarzach, z czego sześć
egzemplarzy dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
Wykonawca

Zamawiający
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