Załącznik nr 3 C do SIWZ – części nr 3/4/5/6/7
WZÓR UMOWY
dla części nr 3/4/5/6/7

zawarta w dniu ………………………..........….. r. w Poznaniu między:
Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, NIP 778-13-46-888,
zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Wicemarszałka Województwa
Wielkopolskiego Pana Wojciecha Jankowiaka
a
……………………….………..…. zwaną dalej Wykonawcą,
reprezentowaną przez ………………….……………….….. Panią/Pana ……………..
KRS……….…..........................................…..., NIP………………..….

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego na usługę dystrybucji 12 wydań magazynu samorządowego „Monitor
Wielkopolski” (miesięcznik), jako dodatku załączanego do czasopisma lub grupy czasopism
o zasięgu lokalnym, ukazującego/ukazujących się periodycznie przynajmniej raz w tygodniu,
dystrybuowanego/dystrybuowanych na terenie: obejmującym przynajmniej trzy spośród
powiatów: ……………………………………………………………………………………..,
a jednocześnie zamieszkałym przez przynajmniej ……………..…… osób (część nr
3/4/5/6/7), dla ww. Zamawiającego.
Postępowanie przetargowe przeprowadzone zostało na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2017, poz. 1579 ze zm.), nr sprawy
Zamawiającego: KS-R.272.2.2017.

§1
Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę dystrybucji 12 wydań
magazynu samorządowego „Monitor Wielkopolski” jako dodatku załączanego do czasopisma
(czasopism) ……………………………………………………….…………………………….
w
ramach
jego/ich
nakładu
dystrybuowanego
na
terenie
powiatów:
……………...………………………...………………………………………………..……….,
z zachowaniem poniższych warunków:
1. Częstotliwość załączania „Monitora Wielkopolskiego” oraz dzień dystrybucji:
……………. każdego miesiąca w okresie 12 miesięcy od lutego 2018 r. do stycznia 2019 r.
2. Nakład: równy nakładowi czasopisma/czasopism dystrybuowanemu na terenie
wymienionych wyżej powiatów w dniu załączania „Monitora Wielkopolskiego”.
Każdorazowo przewidywany nakład czasopisma/czasopism zostanie podany Zamawiającemu
przez Wykonawcę na adres monitor@umww.pl najpóźniej do godziny 12 w poniedziałek
poprzedzający
drugi
piątek
miesiąca.
Każdorazowo
rzeczywisty
nakład
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czasopisma/czasopism zostanie podany Zamawiającemu przez Wykonawcę na adres
monitor@umww.pl najpóźniej do godziny 15 w trzecim dniu po zaplanowanej dacie
załączania „Monitora Wielkopolskiego”.
Suma nakładów zleconych do dystrybucji w okresie od lutego 2018 r. do stycznia 2019 r.
włącznie nie przekroczy……… egzemplarzy (podany w ofercie nakład średni
czasopisma/czasopism pomnożony przez 12 miesięcy).
W przypadku gdy nakład rzeczywisty, o którym mowa wyżej, będzie niższy od nakładu
przewidywanego o więcej niż 100 egzemplarzy, Wykonawca umożliwi Zamawiającemu
odbiór niewykorzystanych egzemplarzy „Monitora Wielkopolskiego” (lub [w przypadku
zadeklarowania takiej opcji w formularzu ofertowym]: Wykonawca dostarczy
niewykorzystane egzemplarze „Monitora Wielkopolskiego” do siedziby Zamawiającego).
3. Parametry techniczne „Monitora Wielkopolskiego”: format mieszczący się w przedziale:
szerokość 273-280 mm, wysokość 370-380 mm, objętość od 16 do 20 stron, drukowany na
papierze gazetowym o gramaturze minimalnej 45 g/m kw.
4. Wykonawca dopuszcza i akceptuje publikowanie w miesięcznikach przekazywanych do
dystrybucji materiałów promocyjnych oraz/lub ogłoszeń płatnych przyjmowanych przez
Redakcję „Monitora Wielkopolskiego”.
5. [w przypadku zadeklarowania takiej opcji w formularzu ofertowym] Wykonawca
każdorazowo zajawi fakt dystrybucji „Monitora Wielkopolskiego” w danym wydaniu na
pierwszej stronie czasopisma/pierwszych stronach wszystkich czasopism, w formie graficznej
dostarczonej przez Zamawiającego.
6. [w przypadku zadeklarowania takiej opcji w formularzu ofertowym] Wykonawca
każdorazowo umieści na okres minimum 7 dni wersję elektroniczną „Monitora
Wielkopolskiego” na stronie internetowej czasopisma/stronach internetowych wszystkich
czasopism www…………. .
§2
Umowa obowiązuje od dnia zawarcia, z terminem jej wykonywania: od 1 lutego 2018 r.
do ……… stycznia 2019 r. włącznie (12 wydań magazynu samorządowego „Monitor
Wielkopolski”).
§3
1. Zamawiający na swój koszt, to jest własnym bądź zleconym osobie trzeciej transportem,
dostarczać będzie Wykonawcy nakład „Monitora Wielkopolskiego” najpóźniej do godziny
…… na dwa dni przed zaplanowanym dniem dystrybucji, na adres:…………………………...
2. Nakład ten będzie dostarczany Wykonawcy w paczkach po 200 egzemplarzy.

§4
1. Przedstawicielem Zamawiającego kompetentnym do kontaktów z Wykonawcą jest
Redaktor Naczelny „Monitora Wielkopolskiego”, a w razie jego nieobecności Sekretarz
Redakcji „Monitora Wielkopolskiego” pod numerem telefonu 61 626 70 36.
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2. Wykonawca zapewni stały i bezpośredni kontakt ze swoim przedstawicielem
odpowiedzialnym za dystrybucję, w tym za przekazywanie informacji dotyczących
planowanego nakładu czasopisma/czasopism. Przedstawicielem Wykonawcy wyznaczonym
do kontaktów z Zamawiającym jest …………. numer telefonu ……...

§5
1. Cenę brutto za dystrybucję 100 (słownie: stu) egzemplarzy zawierającą w sobie należny
podatek VAT, strony ustalają na ……..........................…….. zł
słownie:………………….
Na
powyższą
cenę
brutto
składają
się
cena
netto
….......………
zł
słownie: ....................................
oraz podatek VAT .......................... zł
słownie: ............................................
2. Łączną cenę brutto umowy (wynikającą z działania: cena za 100 egzemplarzy, podzielona
przez 100, pomnożona przez podany w ofercie średni nakład czasopisma/czasopism,
pomnożona przez 12 miesięcy) zawierającą w sobie należny podatek VAT strony ustalają
do maksymalnej kwoty: ................................................... zł
słownie: .....................................................
3. Cena nie może wzrosnąć w okresie realizacji umowy.
4. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy następować będzie na podstawie
rzeczywistej wysokości dystrybuowanego nakładu stosownie do każdego z 12 wydań
„Monitora Wielkopolskiego”, na podstawie poniższego działania: cena za 100 egzemplarzy,
podzielona przez 100, pomnożona przez rzeczywisty nakład danego wydania
czasopisma/czasopism.
5. Wykonawcy nie służy względem Zamawiającego roszczenie o zapłatę różnicy między
łączną ceną brutto umowy (maksymalną jej kwotą) określoną wyżej w ust. 2 a kwotą
wynikającą z sumowania poszczególnych zamówień na dystrybucję składanych przez
Zamawiającego każdorazowo w odniesieniu do każdego z 12 wydań „Monitora
Wielkopolskiego” i rzeczywiście wykonanych przez Wykonawcę w okresie obowiązywania
umowy.
6. Rozliczenie będzie realizowane wyłącznie w złotych polskich.
7. Strony umowy wyłączają możliwość przelewu wierzytelności wynikającej z umowy
na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego.
8. Rozliczenie przez Zamawiającego przedmiotu umowy za miesiące od stycznia 2018 r. do
grudnia 2018 r. odbywać się będzie na podstawie comiesięcznych faktur wystawionych przez
Wykonawcę na:
a) Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, NIP: 778-13-46-888,
za dystrybucję „Monitora Wielkopolskiego” z materiałami promocyjnymi, dotyczącymi
programów wdrażanych przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, na
kwotę stanowiącą 1/16 (jedną szesnastą) wyniku działania, o którym mowa w § 5 ust. 4 wraz
z należnym podatkiem VAT;
b) Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, NIP: 778-13-46-888,
za dystrybucję „Monitora Wielkopolskiego” z materiałami promocyjnymi dotyczącymi
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, na kwotę stanowiącą 1/8 (jedną
ósmą) wyniku działania, o którym mowa w § 5 ust. 4 wraz z należnym podatkiem VAT;
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c) Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, NIP: 778-13-46-888,
za dystrybucję „Monitora Wielkopolskiego” na kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy
ustalonym każdorazowo wynikiem działania wymienionego w § 5 ust. 4 niniejszej umowy
a sumą kwot wymienionych w § 5 ust. 8 pkt. a) i § 5 ust. 8 pkt. b) niniejszej umowy.
9. Rozliczenie przez Zamawiającego przedmiotu umowy za miesiąc styczeń 2019 r. odbędzie
się na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę na:
a) Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, NIP: 778-13-46-888,
za dystrybucję „Monitora Wielkopolskiego” z materiałami promocyjnymi dotyczącymi
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, na kwotę stanowiącą 1/8 (jedną
ósmą) wyniku działania, o którym mowa w § 5 ust. 4 wraz z należnym podatkiem VAT;
b) Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, NIP: 778-13-46-888,
za dystrybucję „Monitora Wielkopolskiego” na kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy
ustalonym każdorazowo wynikiem działania wymienionego w § 5 ust. 4 niniejszej umowy
a kwotą wymienioną w § 5 ust. 9 pkt. a) niniejszej umowy.
10. Faktury płatne będą w terminie do 30 dni od daty wystawienia, na konto Wykonawcy
podane na fakturze.

§6
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu następujących kar
umownych:
a) w przypadku odstąpienia Wykonawcy albo Zamawiającego od umowy na skutek
okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – 10 % łącznej ceny
brutto określonej w § 5 ust. 2 umowy;
b) za zwłokę Wykonawcy w wykonaniu jego zobowiązań, o których mowa w umowie
(niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, za które Wykonawca ponosi
odpowiedzialność) - 0,5 % wartości brutto zamówienia w danym miesiącu, za każdy
dzień zwłoki liczonej aż do dnia należytego wykonania zobowiązania;
c) za każdy stwierdzony, udokumentowany przypadek braku załączenia „Monitora
Wielkopolskiego” – 0,2 % wartości brutto zamówienia w danym miesiącu. Dla
stwierdzenia, iż miał miejsce udokumentowany przypadek braku załączenia „Monitora
Wielkopolskiego”, wystarczy pisemne oświadczenie osoby, która nabyła czasopismo
na terenie i w dniu wskazanym w § 1 bez dołączonego „Monitora Wielkopolskiego”.
Zamawiający będzie potrącał kary umowne z sukcesywnie wystawianych faktur.
2. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych.
3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, za które
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, Wykonawca wykona usługę dystrybucji w innym,
wskazanym przez Zamawiającego terminie w ramach wynagrodzenia umownego, bez
dodatkowego roszczenia z tego tytułu.
4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonywania obowiązków Wykonawcy,
o których mowa w umowie, w tym także w razie spadku nakładu czasopisma/czasopism w
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dniu dystrybucji „Monitora Wielkopolskiego” o więcej niż 25 procent w stosunku do
podanego w ofercie nakładu średniego, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od
umowy ze skutkiem natychmiastowym. Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty
możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania i kar umownych.
5. W przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego w wyznaczonym terminie płatności
za wystawioną fakturę, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych
za każdy dzień zwłoki.

§7
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w przypadku
gdyby:
a) z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, których nie mógł
wcześniej przewidzieć, bądź w wyniku przedłużenia procedury przetargowej, zaszła
konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia publicznego (niniejszej umowy)
– w takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia
w innym, jednostronnie wskazanym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym
możliwości techniczne Wykonawcy;
b) uległy obniżeniu stawki podatkowe bądź jakiekolwiek inne należności publicznoprawne
bądź inne składniki cenotwórcze wpływające na zobowiązanie pieniężne Zamawiającego –
w takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia za inną,
odpowiednio niższą cenę niż wskazana w jego ofercie.
2. Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks
cywilny oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§9
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem:
Wykonawca – 1 egzemplarz, Zamawiający – 2 egzemplarze.

…………………………………
Wykonawca

..………………………………….
Zamawiający
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