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          Załącznik nr 5 do SIWZ 
 

 

 

Wzór umowy  

 
zawarta dnia .........…….. 2017 roku w Poznaniu, pomiędzy: 
 
Dyrektorem Urzędu Statystycznego w Poznaniu, Panem Jackiem Kowalewskim, 
działającym w imieniu i na rzecz Urzędu Statystycznego w Poznaniu, 60-624 Poznań, ul. Wojska 
Polskiego 27/29, identyfikującego się numerem NIP 777-00-04-173, REGON 000331671 zwanym  
w dalszej treści umowy Zamawiającym, 
a 
…………………………………………………………………………….…….. 

reprezentowaną przez: 

………………………………………………….  

zwaną dalej „Wykonawcą”, 

 
w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu 
nieograniczonego, na dostawę materiałów reklamowych dla Urzędu Statystycznego  
w Poznaniu zawiera się umowę następującej treści: 
 
 
 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

 
1. Przedmiotem umowy jest dostawa do miejsc wskazanych przez Zamawiającego następujących 

materiałów reklamowych: 
 
Część I zamówienia: 
Kalkulator biurowy opatrzony nadrukiem zawierającym logo GUS oraz napisem o treści: Główny 
Urząd Statystyczny 
 

Szczegółowe cechy produktu: 

 rodzaj wyświetlacza: 8 pozycyjny, 
 rodzaj zasilania: bateryjne lub bateryjno-słoneczne, 
 wyposażony w przyciski dodatkowe: procent, pierwiastek, 
 kolor obudowy: czarna, szara, granatowa, zielona (możliwy także tylko jeden  

z tych kolorów) 

 rodzaj obudowy: plastikowa, 
 wymiary: minimum 120 x 100 mm, maksimum  200 x 160 mm, 
 okres gwarancji: co najmniej 24 miesiące, 
 opakowanie jednostkowe: kartonik, 
 instrukcja obsługi w języku polskim, 
 ilość sztuk 3216. 

 
Część II zamówienia: 
Kalendarz książkowy, format B5, z wytłoczeniem napisu o treści: Urząd Statystyczny w Poznaniu. 

Szczegółowe cechy produktu: 
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- rozmiar B5,  
- format bloku: 170 x 240 mm, 
- układ kalendarium: tygodniowy, 1 tydzień na 2 stronach (cały tydzień na rozkładówce), 

w dolnej części rozkładówki – skrócony kalendarz na rok 2018, 
- ilość stron: 130 – 160, 
- papier: biały 70 - 90 g/m2, 
- druk: szaro-niebieski, 
- kalendarium (nazwy dni i miesięcy) w min. 2 językach – PL, EN, imieniny i święta,  
- registry – wycinane, 
- tasiemka w kolorze niekontrastującym z oprawą, 
- blok – szycie, 
- oprawa: oprawa z materiału imitującego tkaninę, termoprzebarwialna typu DENIM, 
- kolor oprawy: Zamawiający dopuszcza kolory do wyboru dla całego nakładu kalendarzy 

(całość) – grafit, popiel, granat, 
- wykończenie oprawy: obszycie nicią w kolorze oprawy, 
- narożniki bloku proste, perforowane, 
- na okładce: tłoczony rok oraz napis Urząd Statystyczny w Poznaniu – wzór napisu – 

załącznik do SIWZ, 
- skrócone kalendarium na rok 2017/2018/2019, 
- notes teleadresowy zintegrowany z blokiem, 
- część informacyjna: zawartość minimalna: dane personalne, telefony alarmowe, 

telefoniczne numery kierunkowe na świecie i w Polsce, skrócone przepisy ruchu 
drogowego  
w państwach europejskich, odległości między miastami w Polsce, strefy czasowe, 
święta ruchome, jednostki miary, wagi i temperatury, przeliczniki, adresy ambasad na 
świecie, mapy: przybliżone odległości w Europie, drogowe Europy i Polski, Świat – 
podział polityczny,  

- wklejka – 2 x 2 strony wklejone na początku i końcu bloku, wg projektu dostarczonego 
przez Zamawiającego (druk offsetowy lub cyfrowy CMYK 4 + 4, format 170 x 240 mm 
+3 mm na spad, papier kreda matowa 150 g/m2) 

- dostawa: opakowanie zbiorcze, pakowane po 50 lub 100 szt., 
- ilość sztuk 750. 

 
2. Wzór logo - według wzoru określonego w załączniku nr 1, skala dowolna z zastrzeżeniem 

zachowania odpowiednich proporcji – dotyczy części I zamówienia. 
3. Wzór napisu do wytłoczenia – według wzoru określonego w załączniku nr 2 – dotyczy części II 

zamówienia. 
 

§ 2 
TERMIN WYKONANIA 

 
1. Dostarczenie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, część ……., nastąpi w terminie 

do dnia ………….., nie później niż 15 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej umowy, do 
miejsc wskazanych w rozdzielniku dostarczenia przedmiotu umowy, stanowiącym załącznik nr 3 
do niniejszej umowy. 

2. Dostarczenie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, część ……., nastąpi w terminie 
do dnia ………….., nie później niż 15 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej umowy, do 
miejsc wskazanych w rozdzielniku dostarczenia przedmiotu umowy, stanowiącym załącznik nr 3 
do niniejszej umowy. 

3. Szczegółowy termin dostawy, zgodny odpowiednio z ust. 1-2 zostanie ustalony między stronami 
telefonicznie i nastąpi w dniach roboczych dla Zamawiającego, w godzinach od 7.00 do 15.00.  

4. Dostarczenie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, zostanie potwierdzone 
protokołem odbioru przedmiotu umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej 
umowy. 
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5. Zamawiający wyznacza do odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej 
umowy następujące osoby: 
a) w Poznaniu: Małgorzatę Chojnacką - Mamet lub Annę Raczyńską (61 27 98 353); 
b) w Kaliszu: Beatę Kraszewską lub Mirosławę Kosmala (62 50 27 100); 
c) w Koninie: Magdalenę Kulesa lub Annę Banasiak (63 24 99 400); 
d) w Kościanie: Annę Pawlak lub Marcina Ksonia (65 51 15 300); 
e) w Pile: Bogumiłę Więckiewicz lub Hannę Bykowską (67 35 27 200). 

 
 

§ 3 
WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY 

 
1. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy wynosi: 
 Dla części I zamówienia: 
 …………………………….. zł brutto (słownie: ………………………………………………………….. brutto) 
 według cen jednostkowych wskazanych w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 5 

do niniejszej umowy 
 
 Dla części II zamówienia: 
 …………………………….. zł brutto (słownie: ………………………………………………………….. brutto) 
 według cen jednostkowych wskazanych w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 5 

do niniejszej umowy 
 
2. Wartość umowy, o której mowa w ust. 1 powyżej, obejmuje wszystkie wydatki i zobowiązania, 

jakie Wykonawca poczynił w celu należytego wykonania umowy, łącznie z kosztem załadunku, 
transportu, rozładunku, wniesienia do miejsc wskazanych w załączniku nr 3 do niniejszej umowy.  
 
 

§ 4 
WARUNKI PŁATNOŚCI 

 
1. Płatność zrealizowana będzie przelewem na podstawie prawidłowo wystawionych faktur przez 

Wykonawcę za wykonanie przedmiotu umowy oraz podpisanych protokołów odbioru za daną 
część przedmiotu umowy (których wzór stanowi załącznik nr 4 do umowy) w terminie 21 dni od 
dnia ich dostarczenia Zamawiającemu. 

2. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie na rachunek bankowy Wykonawcy 
wskazany na fakturze. 

3. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
 
 

§ 5 
ZOBOWIĄZANIE WYKONAWCY 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie z należytą starannością, jaka wymagana 

jest od przedsiębiorcy w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, normami, standardami, etyką zawodową oraz postanowieniami 
umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się w przypadku wad jakościowych, które ujawnią się po podpisaniu 
protokołu odbioru przedmiotu umowy do ich usunięcia w terminie 21 dni od pisemnego 
powiadomienia o stwierdzonych wadach. 

3. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy, nawet jeśli 
przy jej realizacji posługuje się pracownikami lub innymi podmiotami, w tym podwykonawcami.  
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§ 6 
KARY UMOWNE 

 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne za: 

a) przekroczenie któregokolwiek z terminów wykonania umowy określonych w § 2 - w wysokości 
2% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 3 za daną część zamówienia, której 
realizacja uległa opóźnieniu za każdy dzień opóźnienia, 

b) opóźnienie w usunięciu wad, o których mowa w § 5 ust. 2 – w wysokości 2 % wartości brutto 
wadliwego przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia, 

c) odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% całkowitej 
wartości brutto umowy określonej w § 3. 

2. W przypadku naliczenia kar umownych zostaną one potrącone z wartości faktury, a w przypadku 
braku takiej możliwości zostanie wystawiona nota księgowa, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

3. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary 
umowne. 

§ 7 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy zawartej  
w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, nie leży w interesie publicznym, czego nie można 
było przewidzieć w chwili zwierania umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu 
interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić 
od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku 
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 
 

§ 8 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Wszelkie spory, związane z realizacją niniejszej umowy, rozstrzygać będzie sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 
2. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) oraz Kodeksu 
Cywilnego. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden 
dla Wykonawcy. 

 
 

Wykonawca:      Zamawiający: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki: 
1/ Załącznik nr 1 – wzór logo; 
2/ Załącznik nr 2 – wzór napisu 
3/ Załącznik nr 3 – rozdzielnik materiałów reklamowych; 
4/ Załącznik nr 4 – protokół odbioru towaru. 
5/ Załącznik nr 5 – formularz ofertowy 


