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WZOR UMOWY

Zawarta w dniu .... w Prudniku pomiędzy Powiatem Prudnickim z siedzibą w

Starostwie Powiatowym w Prudniku, ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik, reprezentowanym

przęzZarząd Powiatu w Prudniku w osobach:

1. Starosty Prudnickiego - Radosława Roszkowskiego'

2. Wicestarosty- Józefa Skiby,

Zw anym w dalszej części umowy,,Zamawiaj 4CY ffi",

a

zwanym w dalszej części umowy,,Wykonawcą", o następującej treści:

$ 1. Przedmiotem umowy jest skład, opracowanie graftczne, wykonanie (druk) i dostawa do

siedziby Zamawiającego publikacji w związku z realizacją projektów ,,Integracja kulturalna''

oraz ,,Dobre praktyki _ 20 lat współpracy polsko-czeskiej'' współfinasowanych ze Środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków Budzetu Państwa I0%o w

ramach Programu operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska

Rzeczpo spolita Polsk a 2007 -Ż0 I 3,,P rzeh aczamy granice''

wg specyfikacji:

1) ,,Historia Miasta Prudnik' autorstwa Johannesa Chrząszczaz

a) nakład: 1000 szt. (500 szt. w polskiej wersji językowej, 500 szt. w czeskiej wersji

językowej)'

b) objętoŚó: ok. 520 stron,

c) format: 85,
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d) papier: 90 gram kreda' błysk,

e) koloryst yka czamo -biała;

0 OPRAWA: twarda, szyta oraz klej ona, full-color, matowa;

2) ,rLato umarĘch snów'' autorstwa HJrry'ego Thiirka:

a) nakład: 500 szt. (Ż50 szt. w polskiej i250 szt. w czeskiej wersji językowej),

b) objętośó: ok. 340 stron,

c) format: 85,

d) papier: 90 gram, kreda błysk;

e) kolorystyka: czarno-bi ała:

f) OPRAWA: miękka kartonowa, gramatura ok. 350 gram, sz7ta oraz klejona, full-color,

papier kredowy, matowy, uszlachetnienie okładki folia matowa;

3) Tomik wierszy podsumowujący twórczość poetycką powstałą podczas pleneru

poeĘckiego:

a) nakład: 500 szt.,

b) objętoŚó: ok. 50 stron,

c) wersja językowa: polsko-czeska (40 stron po polsku, 10 stron po czesku),

d) papier: 115 gram, kreda błysk;

e) format: ,Ą5,

f) oPRAwA: miękka kartonowa, gramatura ok. 350 gram' klejona, full-color, papier

kredowy, matowy, uszlachetnienie okładki folia matowa;

4) Polsko_czeski tomik wierszy autorstwa poety W. ossolińskiego:

a) nakład: 500 szt.,

b) objętośó: ok. 80 stron,

c) wersja językowa: polsko-czeska (40 stron po polsku' 40 stron po czesku),

d) papier: 115 gram, kreda błysk,

e) format: A5,

0 oPRAwA: miękka kartonowa, gramatura ok. 350 gram' klejona, full-color, papier

krędowy, matowy; uszlachetnienie okładki folia matowa;

5) Publikacja podsumowująca współpracę transgranicznąPowiat Prudnickiego:

a) nakład: 5000 sŻuk,

b) druk: tull color,

c) papier: 115 gram,

d) okładka: miękka-lakierowana, 4+0, foliowanie jednostronne' folia matowa, lakier UV na

wybranych elementach,
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e) wersjajęzykowa: polska (2500 szt.) i czeska (2500 szt'),

f) objętość: ok. 50 Stron,

g) format: 85.

$ 2. Szczegółowy zakres umowy obejmuje:

I) przekazanie w formie elektronicznej ptzez Zamawiającego do dnia 8 sierpnia 2OI4 r.

komplefu materiałów (tekst, fotografie) do publikacji qłnienionych w $ 1 pkt. 1-5.

2) opracowanie ptzez Wykonawcę szaty edyorskiej' opracowanie graftczne, nadanie

numeru ISBN, wykonanie (druk) i dostawa do siedziby Zamawiającego publikacji

wymienionych w g 1 pkt. 1-5.

$ 3. Wykonawca zobowiąnl1e się wykonai prace objęte umową nie póŹniej niżw terminie do

dnia 8 września 2014 r.

s 4.1. ZarnawlĄący oświadcza, Że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do

meryIorycznej zawartości wydawnictwa iprzyznanych do druku zdjęć.

2. Wykonawca nie jest upowaŻniony do rozpowszechniania zarówno materiałów składających

się na publikację, jak i publikacji po ukończeniu druku.

3. Wykonawca zobowiązuje się świadczyó usługi stanowiące przedmiot niniejszej umowy Z

zapewnieniem najwyŻszej jakoŚci świadczonych usług oraz materiałów uŻytych do ich
wykonania,w szczególnoŚci papieru i farb drukarskich.

4. Zamawiający zasttzega sobie prawo do nie ptzyjęciapartii książek zamówionych w ramach

realtzacji usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy, w szczego\ności w następujących

przypadkach:

1) wykonania książek innych niŻzarnowiono lub w innych ilościach niŻzamówiono,

2) wykonane książki dostarczono w nieodpowiedniej jakości (np. uszkodzone, żle przycięte,

nieprawidłowo zszyte lub sklejone, niewyraŹne, wykonanę w sposób nietrwały, wykonane z

materiałów nieodpowiadających specyfikacji określonej w $ 1 umowy).

5. W przypadku dostarczenia zamówionych ksipek nie spełniających wymagań określonych

ptzez Zamawiającego' w tym w okolicznościach wskazanych w ust. 4 zostaną one zwrócone

Wykonawcy na jego koszt, bezzapłaty.

6' Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwych książek zamówionych w ramach

rcalizacji usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy na wolne od wad niezwŁocznie' nie

późniejjednak niŻw terminie pięciu dni kalendarzowych od daty zgłoszenianiezgodności.
,
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]. Wszelkie koszty związane Z ponowrym dostarczeniem niewadliwych książek

zamówionych w ramach realizacji usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy ponosi

Wykonawca.

$ 5.1. Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT i posiadaNIP 755-19-17-146.

2. Wykonawca jesVnie jest płatnikiem podatku vAT i posiada NIP ..

3. Zav,ykonanię przedmiotu umowy Zarnawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto

w wysokości .... ...... (słownie: ... ......), w terminie 21 dni od

dnta ottzymania faktury ptzez Zamawiającego na konto wskazanę na fakfixze' po uprzednim

prawidłowym odbiorze pt zez Zarnawiające go.

4. 
'Wykonawca 

zobowiązuje się dostarczyc fakturę do Starostwa Powiatowego w Prudniku w

ciągu 7 dni od jej wystawienia.

5. Za dzień zapłaty strony uznają dzien obciĘenia rachunku Zamawiającego.

$ 6. odbiór wykonanego przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego w

formie protokołu odbioru potwierdzającego m.in. poprawnośó wykonania zamówienia orM

prawi dłowo ść użytych materi ałów (r o dzaj i gr amatut a papi eru) .

$ 7.1. Strony postanawiają,iz obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.

2. Zamavnającemu przysługują od Wykonawcy kary:

1) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczynIeŻących po stronie Wykonawcy w wysokoŚci

5 0%o vły nagr o dzenia umo wne go'

2) za opóŹnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokoŚci Ioń v,rynagrodzęłlta

umownego zakuŻdy dzień opoźnienia. w stosunku do terminu Z $ 3,

3) zaoddanie przedmiotu umowy zwadami w wysokości3}oń wynagrodzenia umownego.

3. Zanawiający zapłaci Wykonawcy odsetki zazvrlŁokęw zapłacie faktury w wysokości jak w

ordynacji podatkowej.

4. Załnawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile
wartośó faktycznie poniesionych szkód przehacza wysokośó kar umownych.

5. Wykonawcavrryraza zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzęnia umownego, bez

odrębnych wezwan i powiadomień.

5$ 8.1. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają for-y pisemnej pod rygorem

niewaŻności.
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2.W sprawach nie objętych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Mogące wynikać z niniejszej umowy kwestie sporne' strony podają pod tozsttzvgnięcie

Sądu właŚciwego miejscowego dla siedziby Zamawtąącego.

$ 9. Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzempIarzach, w tym dwa

egzenplarzeotrz5rmujeZamawiający,a jedenegzemplarzWykonawca.

Wykonawca Zamawiający


