
 

 

Umowa o druk i dostarczenie wydawnictw  

na rzecz Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z s. w  Karniowicach 

 

 

zawarta w Karniowicach w dniu  ........................  

pomiędzy:  

Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach, ul. Osiedlowa 9,  

32-082 Karniowice   

NIP: 513-019-78-83 

reprezentowanym przez: Pana Dominika Paska – p.o. Dyrektora MODR 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

 

a:  

 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

 

zwanych dalej „Stronami” 

 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest usługa naświetlania, druku, oprawy i sukcesywnej dostawy 

publikacji Zamawiającego zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy „Opis przedmiotu 

zamówienia" zwanych dalej przedmiotem umowy lub wydawnictwami. 

2. Zamawiający zamawia i zobowiązuje się do zakupu i odbioru, a Wykonawca zobowiązuje 

się do wykonania usługi druku i dostarczenia Zamawiającemu wydawnictw to jest: 

dwumiesięcznika ”Doradca”- 7 numerów w 2021 roku: styczeń-luty, marzec-kwiecień, 

maj-czerwiec, lipiec-sierpień, wrzesień-październik, listopad-grudzień oraz Wydania 

Specjalnego w miesiącu-sierpień 2021 roku oraz broszur, ulotek, katalogu, zaproszeń  

i plakatów sukcesywnie w ramach zamówień jednostkowych, zgodnie z wymaganiami 

określonymi w dalszej części umowy oraz ze złożoną przez wykonawcę ofertą. Oferta 

Wykonawcy stanowi załącznik nr 2 do umowy. 

3. Każda ze Stron oświadcza i zapewnia, że zawarcie i wykonanie umowy nie narusza 

żadnych przepisów ani decyzji władz czy orzeczeń sądów, nie jest z nimi sprzeczne, ani nie 

powoduje naruszenia praw innych podmiotów, a także nie narusza postanowień umowy.  

 

 

§ 2 



1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z zachowaniem szczególnej 

staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru swojej działalności, przy 

wykorzystaniu swojej wiedzy i zawodowego doświadczenia. 

2. Przedmiot zamówienia musi dokładnie odpowiadać wymaganiom Zamawiającego oraz 

musi być wolny od wad technicznych i prawnych. 

3. Przedmiot zamówienia wykonany będzie zgodnie z wymaganymi parametrami 

technicznymi i standardami jakościowymi w oparciu o obowiązujące normy techniczne. 

4. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia posiadał wysoką jakość wydruku, 

optymalne nasycenie kolorów, właściwą ostrość, pasowanie i wskazany format. 

5. Zamawiający będzie składał Wykonawcy zamówienia pocztą elektroniczną. 

6. Materiały do druku przekazywane będą Wykonawcy drogą elektroniczną z zastosowaniem    

protokołu FTP, nie później niż na 6 dni roboczych przed terminem realizacji druku i 

planowaną dostawą. 

7. Wykonawca dostarczał będzie sukcesywnie przedmiot zamówienia na własny koszt oraz 

ryzyko, stosownie do potrzeb Zamawiającego w składanych zamówieniach jednostkowych, 

bez względu na ich wielkość.  

8. Wykonawca dostarczał będzie przedmiot zamówienia - pozycje 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

zestawienia kosztów zamówienia (Załącznik nr 1 do umowy) do siedziby Zamawiającego. 

Wykonawca rozładuje dostawę w miejscu wskazanym przez upoważnionego pracownika 

Zamawiającego, na własny koszt i ryzyko, powiadamiając o tym telefonicznie z 

jednodniowym wyprzedzeniem Zamawiającego. 

9. Termin realizacji zamówienia jednostkowego dla pozycji 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

zestawienia kosztów zamówienia (Załącznik nr 1 do umowy) - do 5 dni roboczych od dnia 

złożenia zamówienia. Dokładny termin wykonania zamówienia uzgadniany będzie z 

Wykonawcą i określany w składanych zamówieniach jednostkowych.  

10. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia nakładu dwumiesięcznika ”Doradca” 

poz.13 Zestawienia kosztów zamówienia (Załącznik nr 1 do umowy) do  Powiatowych 

Zespołów Doradztwa Rolniczego MODR i do siedziby Zamawiającego (łącznie 18 

adresów - wykaz w zał. nr. 3 do umowy), zgodnie z wykazem adresowo-ilościowym 

dostarczonym razem z plikiem roboczym, w terminie do 15. dnia miesiąca właściwego dla  

numeru dwumiesięcznika, w którym zostało złożone zamówienie np. wydanie styczeń-luty 

do 15.01.2022 r. 

11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnego zakresu ilościowego 

umowy (rezygnacji z części przedmiotu umowy). Sytuacja ta nie może być podstawą do 

roszczenia Wykonawcy o zakup niezrealizowanej części umowy, ani do dochodzenia 

jakichkolwiek innych roszczeń z tego tytułu. 

12. Wydawnictwa dostarczone do Zamawiającego będą kontrolowane pod względem 

ilościowym, rodzajowym i jakościowym przez pracownika Zamawiającego. Ewentualne 

różnice ilościowe, rodzajowe lub jakościowe dostarczonych towarów będą wyjaśniane na 

bieżąco. 

13. Koszt pakowania, transportu, dostarczenia wraz z wniesieniem do wskazanych 

pomieszczeń w siedzibie Zamawiającego oraz biur PZDR ponosi Wykonawca.  



14. Zamawiający zastrzega sobie, aby materiały przekazane Wykonawcy do wykonania usługi 

druku nie były przekazywane innym podmiotom w wersji oryginału ani w wersji 

przetworzonej bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 3 

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od dnia …………………r. do dnia 

31.12.2021 r. z zastrzeżeniem, że ulega ona rozwiązaniu przed upływem ww. terminu, bez 

konieczności składania dodatkowych oświadczeń w przypadku wyczerpania środków 

przeznaczonych na jej finansowanie określonych w kwocie brutto w § 4 ust. 1 umowy 

 

§ 4 

1. Wykonawcy przysługuje za wykonanie przedmiotu umowy maksymalne wynagrodzenie w 

kwocie ……………………. złotych brutto (słownie………………………….. złotych). 

Sposób ustalenia wynagrodzenia określa ust. 5 niniejszego paragrafu. 

2. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem  

2-miesięcznego okresu wypowiedzenia, w takim wypadku wykonawcy przysługuje 

wynagrodzenie tylko za zrealizowaną część umowy. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 uwzględnia wszelkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu umowy. 

4. Wynagrodzenie za każdorazowo wykonany i dostarczony w terminie przedmiot 

zamówienia przez Wykonawcę i odebrany przez zamawiającego bez zastrzeżeń przedmiot 

zamówienia będzie płatne na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonującego 

faktury VAT w terminie 14 dni od dnia dostawy na konto Wykonawcy.  

5. Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie za realizację każdej dostawy w 

wysokości odpowiadającej iloczynowi liczby faktycznie dostarczonych wydawnictw wg 

ich rodzaju oraz cen jednostkowych zawartych w ofercie wykonawcy, która stanowi 

załącznik nr 2 do umowy. 

6. Ceny określone przez Wykonawcę w zestawieniu kosztów zamówienia (ofercie) pozostają 

stałe przez cały okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom z zastrzeżeniem 

sytuacji, o której mowa w ust. 7. 

7. Strony dopuszczają możliwość zmiany cen spowodowanych zmianami przepisów 

określających wysokość należnego podatku VAT, na podstawie obowiązujących przepisów 

prawa w tym zakresie – po uprzednim udokumentowaniu ich przez Wykonawcę. 

8. Za datę zapłaty strony będą uważały datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania cen podanych  w ofercie Wykonawcy.  

 

§ 5 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający ma prawo 

do naliczenia następujących kar umownych: 



a. 5% wartości brutto każdego zamówienia jednostkowego w przypadku 

nieterminowej jego dostawy – tzn. za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w 

stosunku do wyznaczonego terminu dostawy 

b. 10% wartości brutto danego zamówienia jednostkowego podlegającego wymianie 

z tytułu reklamacji ilościowego lub jakościowego w przypadku nieterminowego 

usunięcia przyczyn reklamacji – tzn. za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w 

stosunku do wyznaczonego terminu 

c. 50% wartości brutto przedmiotu umowy, jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z 

przyczyn zależnych od Wykonawcy 

2. Kara umowna musi być zapłacona w terminie 10 dni od wezwania albo zostanie potrącona 

z wynagrodzenia Wykonawcy. 

3. Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, Zamawiającemu przysługuje 

roszczenie o zapłatę odszkodowania uzupełniające do wysokości szkody, w tym także 

zwrot utraconego zysku, dochodzone na zasadach ogólnych. Brak szkody nie wyłącza 

odpowiedzialności z tytułu kar umownych. 

4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie niniejszej 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej 

zawarcia, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. Wykonawca może wówczas żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania odpowiedniej części umowy. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy w 

przypadku, gdy: 

a. Wykonawca opóźnia się ze spełnieniem dostawy lub rozpatrzeniem reklamacji 

powyżej 5 dni; 

b. Po stronie wykonawcy zaszły takie okoliczności, które mogą być podstawą braku 

gwarancji realizacji umowy (np. upadłość, likwidacja, ogłoszenie niewypłacalności 

Wykonawcy); 

c. Wykonawca narusza ze swojej winy postanowienia umowy, a w szczególności nie 

spełnia świadczenia lub spełnia je nienależycie 

6. Przez nienależyty sposób spełnienia świadczenia strony uznają w szczególności 

powtarzające się co najmniej dwukrotnie  reklamacje tego samego rodzaju. 

7. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z 

przysługujących mu względem Zamawiającego należności. 

8. Za każdy stwierdzony przypadek w zakresie naruszenia wymagań w sprawie zatrudnienia 

na umowę o pracę określonych w § 9 umowy Wykonawca zapłaci karę w wysokości 1000 

zł. 

9. Łączna kwota kar umownych nie może przekroczyć 50% wartości umowy. 

§ 6 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do reklamacji przedmiotu zamówienia w przypadku 

wystąpienia różnic ilościowo-rodzajowych lub jakościowych pomiędzy dostarczonym 

towarem a złożonym zamówieniem. 

2. Reklamacje zgłaszane będą Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej. 



3. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia przyczyn reklamacji, ale nie 

później niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia. 

4. Wykonanie zobowiązań z tytułu reklamacji należy do przedmiotu umowy. 

 

§ 7 

1. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do czynności w zakresie realizacji 

przedmiotu umowy, w tym składania zamówień jednostkowych, zgłaszania reklamacji, 

odbioru przedmiotu zamówienia oraz faktur jest  

Małgorzata Serwaczak - Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw 

 

2. Ze strony Wykonawcy osobą uprawnioną do czynności w zakresie realizacji przedmiotu 

umowy jest:  

………………………………………………….. 

3. W przypadku konieczności zmiany upoważnionych przedstawicieli, nie jest wymagana 

forma aneksu, lecz pisemne zawiadomienie drugiej strony. 

§ 8 

Wszelkie zmiany umowy i/lub stanowiących jej część dokumentów wymagają formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

Zmiany są dopuszczalne w oparciu o art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 

§ 9 

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku 

pracy osób wykonujących wskazane czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na 

wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 

pracy, w projektowanych postanowieniach umowy – dotyczy osób wykonujących w szczególności 

następujące czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

a) składanie, 

b) łamanie, 

c) przygotowanie do druku, 

d) druk, 

- obowiązującej co najmniej w okresie wykonywania prac – chyba, że Wykonawca wykaże, 

że prace, o których mowa powyżej stanowiące przedmiot umowy, nie są wykonywane w sposób 

określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 



Wykonawca na wezwanie Zamawiającego winien udokumentować fakt zatrudnienia, poprzez 

przedłożenie przez Wykonawcę w szczególności : 

- poświadczonej za zgodność kopii umów o pracę ww. osób, potwierdzających: imię i 

nazwisko zatrudnionego, rodzaj wykonywanych czynności, okres zatrudnienia, pracodawcę 

(pozostałe dane osobowe dotyczące pracownika należy zaczernić w sposób zapewniający ich 

anonimizację) , 

- oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

- oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę, lub inne dokumenty zawierające w/w informacje potwierdzające zatrudnienie w/w 

osób. Zamawiający w każdym czasie może zażądać dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień, 

jeżeli stwierdzi, że dokumenty przedstawione przez Wykonawcę budzą wątpliwości co do ich 

autentyczności lub co do okoliczności, które powinny potwierdzać. W takim przypadku 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dodatkowych dokumentów w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. 

2. Sprawy nieuregulowane niniejsza umową podlegają przepisom Kodeksu cywilnego. 

3. Spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy strony rozstrzygać będą 

polubownie w drodze negocjacji. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygał 

będzie sąd powszechny właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego. 

4. Wykonawca nie może dokonać cesji praw wykonania niniejszej umowy na rzecz osoby 

trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

5. Każda ze stron zobowiązana jest bezzwłocznie powiadomić drugą stronę o zmianie adresu 

do korespondencji. W przypadku, gdy strona nie dopełni powyższego obowiązku, 

korespondencja skierowana na poprzedni adres będzie uważana za doręczoną. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 

 

 

  ZAMAWIAJĄCY                                                                                                          WYKONAWCA 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


