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Załącznik nr 3 do Specyfikacji

Wzór Umowy PZS nr

/2014

Zawarta w dniu ......................2014 r. w Częstochowie pomiędzy:
Gminą Miastem Częstochowa, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa,
NIP 573-274-58-83 reprezentowaną przez:
Wandę Kuklę - Zastępcę Prezydenta Miasta Częstochowy
Adriana Starońka – Naczelnika Wydziału Promocji Zatrudnienia i Spraw Społecznych
w dalszej części umowy zwaną ZAMAWIAJĄCYM,
a firmą............................................ z siedzibą w .......................................
przy ul. ......................, reprezentowaną przez Pana/ią .......................................
zwaną dalej WYKONAWCĄ,
zgodnie

z

wynikiem

przetargu

nieograniczonego

ogłoszonego

w

Biuletynie

Zamówień

Publicznych w dniu ...........2014 r. pod nr ............. o następującej treści:
§ 1.
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i wydrukowanie podręcznika z narzędziami
do badania efektywności i jakości oraz programem kształcenia i szkolenia „Skuteczna
Pomoc Społeczna” w ramach realizowanego projektu pn: „Samorząd-NGO's, dobre praktyki
w zakresie przekazywania zadań publicznych”, Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zamówienie obejmuje:
1. Przygotowanie projektu graficznego podręcznika „Skuteczna Pomoc Społeczna”w oparciu
o dostarczone przez Zamawiającego materiały. W tym właściwe opracowanie dokumentu,
zgodnie z zasadami prawidłowego przygotowania do druku. Zamawiający zastrzega sobie
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prawo ingerowania w projekt, który winien być na bieżąco konsultowany;
2.

Wydrukowanie

zaakceptowanego

przez

Zamawiającego

projektu

publikacji

zgodnie

z następującą specyfikacją:
liczba stron: 240 +/- 20% w kolorze;
druk dwustronny kolorowy;
format: A4 (po złożeniu);
wymagany papier: offsetowy, gramatura 90g/m2;
okładka: miękka, kolorowa, zadruk okładki dwustronny, papier/karton powlekany błysk,
bez uszlachetniania, 300g/m2;
klejenie: grzbietowe;
nakład: 1000 egzemplarzy;
przeprowadzenie procedury nadania nr ISBN.
3. Dostarczenie przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (Urząd
Miasta Częstochowy, Częstochowa ul. Śląska 11/13, IV piętro, pokój 405);
4. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca przenosi na Zamawiającego
autorskie prawa majątkowe do materiałów oraz szaty graficznej, na następujących polach
eksploatacji:
a) kopiowanie, wprowadzanie do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych,
b) wykorzystywanie w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach
audiowizualnych i komputerowych,
c) prawo do korzystania z materiałów w całości lub z części oraz ich łączenia z innymi dziełami,
opracowania poprzez dodanie różnych elementów,
d) publikację i rozpowszechnianie w całości lub w części za pomocą druku, wizji lub fonii
oraz transmisji komputerowej.
e) przeniesienie autorskich praw majątkowych do materiałów nastąpi w dniu podpisania
umowy.
Zgodnie z przedmiotem zamówienia określonym w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia i ofertą przetargową, które stanowią integralną część umowy.
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§ 2.
1.

Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą przysługuje
należność w wysokości:

- netto: ..........................zł./słownie: .................................................................../.
- brutto : ....................... zł./słownie: ................................................................../.
- w tym podatek VAT w wysokości ........%, tj. ............................................. zł./
Należność z tytułu realizacji niniejszej umowy zostanie uregulowana ze środków budżetu
miasta

Dz.852,

Rozdz.

85295

§

...........-..............zł.

i

§

..........-...............zł.

zadanie PZS/E/1/2012.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zostanie wypłacone
przez Zamawiającego w terminie do 30 dni, od daty otrzymania prawidłowo wypełnionego
przez

Wykonawcę

faktury

i

stwierdzeniu

przez

Zamawiającego

terminowego

i prawidłowego wykonania usługi poprzez zatwierdzenie protokołu odbioru.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, będzie współfinansowane
w 85% przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
projektu

pn.

„Samorząd-NGO's,

dobre

praktyki

w

zakresie

przekazywania

zadań

publicznych”. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre Rządzenie, Działanie
5.4.

Rozwój

potencjału

trzeciego

sektora,

Poddziałanie

5.4.2

Rozwój

dialogu

obywatelskiego oraz w 15% z Budżetu Państwa.
4. W przypadku zmiany urzędowej stawki VAT strony umowy zobowiązują się do podpisania
aneksu do umowy regulującego wysokość podatku VAT i wartości brutto umowy.
5. Ewentualna zmiana klasyfikacji budżetowej nie wymaga zmiany umowy, a Wykonawca
wyraża zgodę, aby Zamawiający dokonywał tego we własnym zakresie bez konieczności
informowania Wykonawcy.
§ 3.
1. Termin realizacji zamówienia:
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a) rozpoczęcie – od dnia podpisania umowy;
b) Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 14 dni od dnia podpisania umowy.
2. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
§ 4.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność
ponosi Wykonawca – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego
w

§ 2 ust. 1 niniejszej umowy;

b) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia – w wysokości 3%
wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki.
2.

Zamawiający

zapłaci

przez Wykonawcę

z

Wykonawcy
przyczyn,

za

karę
które

umowną

za

odpowiedzialność

odstąpienie
ponosi

od

umowy

Zamawiający

–

w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust. 1 niniejszej
umowy.
3.

Kary umowne, dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia będą potrącone
z faktury Wykonawcy.

4. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu
Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.
5. Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskania zgody Wykonawcy.
6. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
§ 5.
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Wykonawca

jest

odpowiedzialny

względem

Zamawiającego

za

jakość

dostarczonego

przedmiotu zamówienia.
§ 6.
Wszelkie

zmiany

i

uzupełnienia

(aneksy)

niniejszej

umowy

wymagają,

pod

rygorem

nieważności, formy pisemnej.
§ 7.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.
§ 8.
Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z niniejszej umowy jest sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 9.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy,
dwa dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Projekt realizowany w ramach Partnerstwa, w skład którego wchodzą:
Lider Projektu: Gmina Miasto Częstochowa, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa, tel 34 370 71 00
Partner Projektu: Fundacja „Widzialni”, ul. Warszawska 53, 42-202 Częstochowa

