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(WZÓR) 

UMOWA NR: ……………….. 

na produkcję i dostawę materiałów wydawniczych  

 

W dniu …………………2019 r. w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego zawarto umowę 

pomiędzy: 

 

Teatrem Wielkim im. St. Moniuszki w Poznaniu 

ul. Fredry 9, 61-701 Poznań 

NIP: 778-01-68-893, REGON: 000278853 

wpisanym do RIK 13 w Urzędzie Marszałkowskim  Województwa Wielkopolskiego 

w imieniu, którego działają:  

1)  Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych  – Robert Szczepański 

2)  Główny Księgowy       – Małgorzata Tomaszewska 

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM” 

 

a  

 

1.  …………………………………………………………………………………………………………….w imieniu i na rzecz, którego 

działa: 

 

- …………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 zwanym w treści umowy WYKONAWCĄ 

 

a 

 

§ 1 

ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA zobowiązuje się wykonywać na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO prace 

wydawnicze programów, plakatów, wydawnictw repertuarowych, zwanych dalej łącznie 

„wydawnictwami” z własnego materiału, zgodnie z parametrami i w ilościach szczegółowo opisanymi 

w punkcie 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za cenę podaną w ofercie, a mianowicie : 

 

Lp. 

 
Przedmiot zamówienia Ilość nakładów 

Cena 
jednostkowa 
netto (PLN) 

Wartość 
netto (PLN) 

Podatek VAT 
od wartości 
netto (PLN) 

Wartość wraz z 
podatkiem VAT 

A B C D=BxC E F=D+E 

1 
AFISZ Z REPERTUAREM 

MIESIĘCZNYM  
9     

2 REPERTUAR ROCZNY  TYP 1 1     

3 REPERTUAR ROCZNY  TYP 2 1     

4 AFISZ OKOLICZNOŚCIOWY  10     

5 PLAKATY – typ 1  6     

6 PLAKATY – typ 2  1     
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7 PLAKATY – typ 3  1     

8 POCZTÓWKI 7     

9 PROGRAM – typ 1 1     

10 PROGRAM – typ 2 1     

11 PROGRAM – typ 3 1     

12 PROGRAM – typ 4 1     

13 PROGRAM – typ 5  1     

14 PROGRAM – typ 6  1     

15 PROGRAM – typ 7 1     

16 PROGRAM – typ 8  1     

17 PROGRAM – typ 9 1     

18 PROGRAM – typ 10 1     

19 PROGRAM – typ 11 1     

20 Razem cena za całość zamówienia (PLN)    

 

WYKONAWCA na każde żądanie ZAMAWIAJĄCEGO, dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU próbną odbitkę 

przed rozpoczęciem druku nakładu, do akceptacji kolorystycznej, druków wskazanych przez 

Zamawiającego. 

 

§ 2 

1. Wykonywanie przedmiotu umowy odbywać się będzie zgodnie z ustalanym na bieżąco ustnie przez 

Strony harmonogramem. 

2. WYKONAWCA zobowiązuje się wykonywać wydawnictwa repertuarowe oraz plakaty w terminie do 

4 dni roboczych licząc od daty złożenia materiałów przez ZAMAWIAJĄCEGO, natomiast programy w 

ciągu 3 dni roboczych. 

3. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do kilkukrotnego nieodpłatnego dokonywania drobnych 

korekt – z możliwością naniesienia ostatniej korekty do 2 dni przed uzgodnionym terminem 

ukończenia druku; wszelkie korekty dokonywane będą w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO. 

4. Zmiany w terminach realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie 

ZAMAWIAJĄCEGO zmienią datę zakończenia produkcji. 

5. Siła wyższa może spowodować zmianę daty zakończenia produkcji. WYKONAWCA dołoży wszelkich 

starań do utrzymania terminu realizacji zlecenia pomimo zaistnienia powyższych okoliczności. 

 

§ 3 

1. WYKONAWCA zobowiązuje się uwzględnić w wykonaniu zamówienia dostarczone przez 

ZAMAWIAJĄCEGO projekty plastyczne oraz pliki w formatach technicznie dostępnych. 

2. Strony zobowiązują się do zapewnienia przedmiotowi zamówienia najwyższego poziomu 

edytorskiego, każda w swoim zakresie działania. 

3. Wszelkie zmiany dokonane przez WYKONAWCĘ bez uzgodnienia z ZAMAWIAJĄCYM w produkcji 

wydawnictw, o których mowa w § 1 niniejszej umowy spowodują jej rozwiązanie ze skutkiem 

natychmiastowym. 
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§ 4 

1. Strony ustalają, że miejscem odbioru przedmiotu niniejszej umowy jest siedziba ZAMAWIAJĄCEGO 

– Poznań, ul. Fredry 9. 

2. Dostawy wydawnictw będących przedmiotem umowy odbywać się będą do siedziby 

ZAMAWIAJĄCEGO na koszt Wykonawcy. 

3. Odpowiedzialnym z ramienia ZAMAWIAJĄCEGO za prawidłową realizację przedmiotu umowy i 

kontakty z WYKONAWCĄ jest p. Monika Jaworska  - Kierownik promocji i marketingu . 

 

§ 5 

1. WYKONAWCA wystawi na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO fakturę VAT po prawidłowym wykonaniu 

zlecenia i jego przyjęciu przez ZAMAWIAJĄCEGO bez zastrzeżeń. 

2. ZAMAWIAJĄCY dokona zapłaty prawidłowo wystawionej faktury w ciągu …………. dni od daty jej 

doręczenia. Faktura zawierać będzie potwierdzenie ekspedycji nakładu. 

3. Wykonawca może złożyć ustrukturyzowaną fakturę za pośrednictwem platformy zgodnie z 

zasadami określonymi w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 

zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191). 

 

§ 6 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą ich formą odszkodowania stanowią kary umowne. 

2. Kary, o których mowa w ust. 1 będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

a) WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 10% wartości zamówienia 

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu zlecenia, 

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od WYKONAWCY ZAMAWIAJĄCEMU 

przysługuje -20% wynagrodzenia umownego przedmiotu zamówienia, od którego odstąpiono, 

c) ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY kary umowne w przypadkach: 

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od WYKONAWCY 

- w wysokości 20% wynagrodzenia umownego od usług, od których odstąpiono. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, przenoszącego 

wysokość kar umownych do faktycznie poniesionych kosztów. 

 

§ 7 

1. W razie zaistnienie 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 tych okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust.1, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności oraz innych jakichkolwiek praw, 

lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy bez pisemnej  zgody ZAMAWIAJĄCEGO. 

4. Cesja dokonana z naruszeniem ust. 3 jest nieważna. 

 

§ 8 

1. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu umowy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), wszystkie 
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osoby wykonujące czynności w zakresie czynności skład, przygotowanie do druku, druk będą 

zatrudnione na umowę o pracę. 

2. Wykonawca w terminie do 15 dni, licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do 

przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia osób 

wskazanych w ust. 1, w szczególności:  

a) zanonimizowanych umów o pracę (kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w 

sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr 

PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie 

jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania), oświadczenia ww. osób, że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę z 

uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–

5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz.U. z 

2015 r., poz. 2008 ze zm.),  

b) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy i poświadczoną za zgodność z 

oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę, 

c) kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko 

pracownika nie podlega anonimizacji, 

d) wykaz pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wykonujących czynności 

opisanych w przedmiarze prac polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 

22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – załącznik nr 3 do umowy. 

3. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

4. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane w ust. 2 dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji 

zamówienia. 

5. W przypadku nie wywiązania się wykonawcy z obowiązku zatrudniania osób wykonujących 

czynności opisane w przedmiarze robot na umowę o pracę, wykonawca będzie zobowiązany do 

zapłacenia kary umownej zamawiającemu, w wysokości 3% całkowitego wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 
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6. W przypadku nie przedstawienia informacji w terminach, lub przedstawienie informacji 

niekompletnych o których mowa w ust. 2 i 4 Wykonawca każdorazowo płacić będzie karę w 

wysokości 2 000,00 PLN.  

7. W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w ust. 2 i 4 lub zmiany 

sposobu zatrudnienia osób, Zamawiający ma prawo od umowy odstąpić i naliczyć dodatkowo kary 

umowne wskazane w ust. 5 i 6 niniejszej umowy. 

8. W uzasadnionych przypadkach, nie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, możliwe jest 

zastąpienie ww. osoby lub osób innymi osobami lub osobą  pod warunkiem, że spełnione zostaną 

wszystkie powyższe wymagania. 

 

§ 9 

1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ZAMAWIAJĄCY przewiduje 

możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej z wybranym Wykonawcą w 

następujących przypadkach: 

a) zmiana wielkości wynagrodzenia umownego: 

o gdy zmianie ulegnie urzędowa stawka podatku VAT (podwyżka lub obniżka), oraz zmianie 

ulegnie stan prawny, jako zdarzenie zewnętrzne, a zdarzenie to ma wpływ na 

wynagrodzenie, niezależne od woli stron - ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość zmiany 

wartości wynagrodzenia umownego, 

o łączna wartość zmian jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w 

umowie  

b) zmiana wielkości zakresu przedmiotu zamówienia: 

o w sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający 

dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z 

odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego max o 20%; 

o łączna wartość zmian jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w 

umowie. 

c) zmiana terminu wykonania zamówienia z przyczyn niezależnych od zamawiającego w sytuacjach 

wystąpienia: 

o zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co powoduje 

konieczność dostosowania przedmiotu umowy do zmiany przepisów, które nastąpiły w 

trakcie realizacji zamówienia; 

o gdy niedotrzymanie terminów realizacji wynikających z niniejszej umowy stanowi 

konsekwencję działań niezależnych od WYKONAWCY - ZAMAWIAJĄCY dopuszcza 

możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy o czas niezbędny do usunięcia 

konsekwencji działań niezależnych od Wykonawcy; 

o wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z 

koniecznością zmiany okresu realizacji umowy; 

o w przypadku nie zawinionych przez WYKONAWCĘ okoliczności powodujących opóźnienie 

w wykonaniu usługi Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych; 

o zmiany będące następstwem działań lub zaniechania działań ZAMAWIAJĄCEGO; 

d) zmiany będą korzystne dla zamawiającego i nie będą: 
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o wprowadzane warunki, które gdyby zostały ujęte w ramach  procedury przetargowej 

udzielenia zamówienia umożliwiłyby dopuszczenie innych ofert niż ta, która została 

pierwotnie dopuszczona; 

o modyfikowały równowagi ekonomicznej umowy na korzyść wykonawcy w sposób, który 

nie był przewidziany w postanowieniach pierwotnego zamówienia; 

o istotne w rozumieniu w art. 144 ust. 1e ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2.  Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod 
rygorem nieważności takiej zmiany 

§ 10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 11 

Sprawy sporne mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny w Poznaniu. 

 

§ 12 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

ZAMAWIAJĄCEGO, jeden egzemplarz dla WYKONAWCY. 

 

§ 13 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta WYKONAWCY stanowią integralną część 

niniejszej umowy. 

  

§ 13 

Niniejsza umowa obowiązuje od dnia zawarcia do dnia 30 czerwca 2020 r. 

 

Załączniki 

Nr 1 – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

Nr 2 – oferta Wykonawcy 

 

 

 

WYKONAWCA                            ZAMAWIAJĄCY 


