UMOWA O DZIEŁO Nr …………………………………
zawarta w dniu ……………………….. 2013 roku
pomiędzy
Województwem Kujawsko - Pomorskim z siedzibą w Toruniu PI. Teatralny 2,
reprezentowanym przez:
1. Sławomira Kopyścia
- Członka Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego
2. Czesława Ficnera
- Dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu
zwanym “Zamawiającym“
a
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
zwanym „Wykonawcą”
§1
1. Przedmiotem umowy jest graficzne i techniczne opracowanie publikacji, druk, oprawa oraz
dostawa publikacji popularnonaukowych, w tym wersji elektronicznych i na urządzenia
mobilne w formacie EPUB:
1) "Dzieje regionu kujawsko-pomorskiego. W warsztacie, w manufakturze, w fabryce,
w sklepie” w nakładzie 700 szt.
2) „Dzieje regionu kujawsko-pomorskiego. Konflikty i spory na przestrzeni wieków”
w nakładzie 700 szt.
3) „Oni tworzyli naszą historię Prace laureatów Wojewódzkiego Konkursu im. gen. bryg.
prof. Elżbiety Zawackiej 2009-2013” w nakładzie 1000 szt.
4) „Prezydenci Rzeczpospolitej Polskiej na Pomorzu i Kujawach" w nakładzie 800 szt.
5) „Fortyfikacje nowożytne w Polsce - badania, realizacje, projekty, zagospodarowanie
do współczesnych funkcji” w nakładzie 500 szt.
6) „Bydgoskie Seminarium Rekonstrukcji Historycznej” w nakładzie 500 szt.
2. Dokładny opis przedmiotu umowy określa opis przedmiotu zlecenia zawarty
w załączniku do niniejszej umowy, zgodnie z zamówieniem publicznym udzielonym
w trybie przetargu nieograniczonego (………………………….).
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3. Umowa będzie realizowana w ramach projektu "Edukacja regionalna drogą do umocnienia
tożsamości regionalnej i marki województwa kujawsko-pomorskiego - II edycja na lata
2013-2015". Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013.
§2
1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania
graficznego okładki, obróbki zdjęć, korekty i redakcji technicznej dostarczonego tekstu
dla potrzeb publikacji, składu tekstu oraz druku publikacji.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i dostarczenia dzieła w terminie:
1) "Dzieje regionu kujawsko-pomorskiego. W warsztacie, w manufakturze, w fabryce,
w sklepie” do dnia 15 listopada 2013 r.
2) „Dzieje regionu kujawsko-pomorskiego. Konflikty i spory na przestrzeni wieków”
do dnia 15 listopada 2013 r.
3) „Oni tworzyli naszą historię Prace laureatów Wojewódzkiego Konkursu im. gen. bryg.
prof. Elżbiety Zawackiej 2009-2013” do dnia 29 listopada 2013 r.
4) „Prezydenci Rzeczpospolitej Polskiej na Pomorzu i Kujawach" do dnia 29 listopada
2013 r.
5) „Fortyfikacje nowożytne w Polsce - badania, realizacje, projekty, zagospodarowanie
do współczesnych funkcji” do dnia 29 listopada 2013 r.
6) „Bydgoskie Seminarium Rekonstrukcji Historycznej” do dnia 29 listopada 2013 r.
3. Zamawiającemu przysługuje trzykrotne zgłoszenie uwag do projektu publikacji.
4. Wykonawca przed oddaniem publikacji do druku zobowiązany jest dostarczyć
Zamawiającemu wydruk próbny, tzw. proof, w celu ich zatwierdzenia przez
Zamawiającego.
5. Wykonawca powinien uwzględnić uwagi zgłoszone przez Zamawiającego w czasie
do 3 dni roboczych.
6. W wypadku konieczności dokonania znacznych korekt w projekcie Przyjmujący
zamówienie zapewni na swój koszt obecność swojego przedstawiciela w siedzibie
Zmawiającego.
7. Wykonawca zamówienia dostarczy własnym środkiem transportu pełny nakład publikacji
do siedziby Zamawiającego przy ul. Św. Jana 1/3 w Toruniu na swój koszt w terminie
określonym w § 2 ust. 3 wraz z płytą CD zawierającą zarchiwizowane egzemplarze
publikacji oraz aplikacją na urządzenia mobilne, która umożliwią zamieszczenie
publikacji na tronie internetowej Zamawiającego.
8. Zamawiający może najpóźniej na dwa dni przed terminem dostawy wskazać Wykonawcy
inne miejsce dostawy położone w granicach administracyjnych miasta Torunia.
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9. Zamawiający w ciągu 3 dni roboczych od dostawy na podstawie protokołu dokona
odbioru zamówionych publikacji.
§3
W celu realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia
Wykonawcy w dniu podpisania umowy tekstów, zdjęć oraz elementów graficznych
dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013.
§4
Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia zamówienia uzupełniającego, stanowiącego nie
więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego, w okresie 3 lat od udzielenia
zamówienia podstawowego.
§5
1.

Strony wyznaczają do kontaktów następujące osoby:
1) Ze strony Zamawiającego: Kamila Łajczak – pracownik Departamentu Edukacji
i Sportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
tel. 883 359 314, e-mail: k.lajczak@kujawsko-pomorskie.pl
2) Ze strony Wykonawcy: ………………………., tel. ……………….. e-mail:
§6

1. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie łączne w wysokości …………………….pln brutto
(słownie: …………………………………) po wykonaniu i dostarczeniu publikacji
zgodnie z przedmiotem zamówienia oraz po podpisaniu protokołu odbioru bez uwag
i dostarczeniu faktury do siedziby Zamawiającego.
2. Zamawiający dopuszcza płatności częściowe za dostarczenie każdej publikacji z osobna
w terminie oraz w trybie, o którym mowa w § 6 ust. 1:
1) "Dzieje regionu kujawsko-pomorskiego. W warsztacie, w manufakturze, w fabryce,
w sklepie” w wysokości …………………….pln brutto (słownie: ……………………)
2) „Dzieje regionu kujawsko-pomorskiego. Konflikty i spory na przestrzeni wieków”
w wysokości …………….……….pln brutto (słownie: ………………………….……)
3) „Oni tworzyli naszą historię Prace laureatów Wojewódzkiego Konkursu im. gen. bryg.
prof. Elżbiety Zawackiej 2009-2013” w wysokości …………………….pln brutto
(słownie: ……………………)
4) „Prezydenci Rzeczpospolitej Polskiej na Pomorzu i Kujawach" w wysokości
……………….……….pln brutto (słownie: …………………………)
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5) „Fortyfikacje nowożytne w Polsce - badania, realizacje, projekty, zagospodarowanie
do współczesnych funkcji” w wysokości …………….…………….pln brutto
(słownie: ……………………)
6) „Bydgoskie
Seminarium
Rekonstrukcji
Historycznej”
w
wysokości
…………………….pln brutto (słownie: ……………………………).
3. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 przelewem w ciągu
30 dni na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy po wykonaniu i dostarczeniu
przez Wykonawcę przedmiotu umowy, jego zaakceptowaniu przez Zamawiającego,
podpisaniu protokołu odbioru oraz po dostarczeniu faktury wystawionej na Urząd
Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń,
NIP 956-19-45-671).
4. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
§7
Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy innym osobom, bez
pisemnej zgody Zamawiającego.
§8
1. Przekroczenie terminu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust.2 skutkuje
naliczeniem kary umownej w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia,
o którym mowa w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nienależyte wykonanie przedmiotu
umowy w wysokości 10% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości
wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 za odstąpienie przez Wykonawcę
od umowy, przy czym opóźnienie w realizacji którejkolwiek części zlecenia, dłuższe niż
7 dni jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w przypadku
niewykonania przedmiotu umowy lub w przypadku rażącego naruszenia istotnych
warunków umowy przez Wykonawcę.
5. Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa dochodzenia przez Zamawiającego
odszkodowania na zasadach ogólnych.
6. Zapłata kar umownych może nastąpić poprzez potrącenie kwoty kary umownej
z wynagrodzenia określonego w §6 ust. 1.
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§9
1.
2.
3.
4.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd
właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.
Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,
z czego jeden otrzymuje Wykonawca.

ZAMAWIAJACY

WYKONAWCA
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