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Załącznik nr 5 do SIWZ

WZÓR UMOWY
UMOWA..................... ......... / 2012

zawarta w dniu .............................. pomiędzy Miastem Łódź, zwanym dalej
„Miastem”, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Łodzi Panią Hannę
Zdanowską w imieniu, której na podstawie udzielonego uprawnienia działa:
Pan Bartłomiej Wojdak – Dyrektora Biura Promocji, Turystyki i Współpracy
z Zagranicą Departament Prezydenta, Urzędu Miasta Łodzi z siedzibą przy
ul. Piotrkowskiej 87, 90-423 Łódź
a
Zwaną dalej„Wykonawcą”
Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, prowadzonego w …..…….. ………, zgodnie z ustawą
z dnia 29 stycznia 2004 roku. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2010r., Nr 113,
poz. 759 ze zm.)
§ 1.
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie i dostarczenie do siedziby Miasta
materiałów promocyjnych Miasta Łódź. Przedmiot zamówienia wraz
z asortymentem stanowi załącznik nr 1 do umowy.
2. Wykonawca niniejszej umowy zobowiązuje się wobec Miasta dostarczyć
przedmiot zamówienia w terminie 21 dni od daty akceptacji przez Miasto
projektów materiałów promocyjnych.
§ 2.
1. Wykonawca zobowiązuje się wobec Miasta dostarczyć projekty pojedynczych
materiałów promocyjnych, określonych w załączniku nr 1, stanowiących
przedmiot zamówienia i przedłoŜenia ich Miastu do akceptacji pod względem
szaty graficznej w terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy.
2. Miasto zaakceptuje projekty materiałów promocyjnych w terminie do 4 dni
roboczych, od dnia przekazania ich przez Wykonawcę.
3. W przypadku wniesienia przez Miasto uwag do przedstawionych projektów
materiałów promocyjnych, Wykonawca w terminie do 2 dni roboczych od dnia
otrzymania uwag przedstawi poprawione projekty.
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z zachowaniem
szczególnej staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru swej
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działalności, przy wykorzystaniu posiadanej wiedzy, profesjonalnych umiejętności
i z uŜyciem najlepszych materiałów.
§3
1. Wykonawca z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia określonego w § 1
niniejszej umowy otrzyma wynagrodzenie w kwocie: netto ……… naleŜny podatek
VAT 23% tj. …………… brutto ( słownie)
2. Fakturę VAT naleŜy wystawić na: Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104,
90 – 926 Łódź, NIP: 725-002-89-02.
3. Wynagrodzenie zostanie przekazana przelewem na konto bankowe Wykonawcy,
na podstawie faktury po dostarczeniu i protokolarnym odbiorze przedmiotu umowy
do siedziby ……………………. w terminie 30 dni od otrzymania faktury przez
Miasto.
§4
1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby
Miasta, Łódź, ul. Piotrkowska 87, na własny koszt i odpowiedzialność.
2. Strony umowy zgodnie ustalają, Ŝe przedmiot zamówienia uwaŜa się za wydany
w dacie jego odbioru i podpisania protokołu odbioru bez zastrzeŜeń przez
przedstawiciela Miasta. Podpisanie protokołu odbioru przedmiotu zamówienia
nie zwalnia Wykonawcy od wad stwierdzonych przy odbiorze. Usunięcie wad
nastąpi poprzez dostarczenie przedmiotu zamówienia wolnego od wad w terminie
3 dni roboczych od powiadomienia przez Miasto.
§5
1. W przypadku nienaleŜytego wykonania umowy Miasto moŜe wyznaczyć termin
dodatkowy w celu usunięcia nieprawidłowości, nie dłuŜszy niŜ 3 dni robocze
zachowując prawo do kary umownej w wysokości 0,5% kwoty brutto zawartej
w §3 ust. 1, potrąconej z wynagrodzenia.
2. W wypadku niewykonania przedmiotu umowy w terminie dodatkowym
Wykonawca zapłaci Miastu karę umowną w wysokości 30% brutto
wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1 płatnej po wezwaniu do zapłaty w ciągu
14 dni roboczych.
3. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy z winy Miasta, Miasto zapłaci
Wykonawcy uzasadnione i udokumentowane koszty poniesione w związku
z wykonaniem przedmiotu umowy, w terminie 14 dni roboczych od daty
otrzymania pisemnego wezwania do zapłaty.
4. W przypadku niewykonania umowy z winy Wykonawcy, Miasto moŜe odstąpić
od umowy bez zapłaty, a Wykonawca zapłaci Miastu karę umowną w wysokości
50% wynagrodzenia określonego w §3 ust.1, w terminie 14 dni od daty
otrzymania pisemnego wezwania do zapłaty
5. Wykonawca oświadcza, Ŝe w przypadku kar umownych wyraŜa zgodę na ich
potrącenie z naleŜnego wynagrodzenia.
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6. Miasto
ma
prawo
dochodzenia
odszkodowania
uzupełniającego
przewyŜszającego naliczone kary umowne na zasadach ogólnych.
7. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienaleŜyte
wykonanie obowiązków wynikających z Umowy spowodowanych siłą wyŜszą. Za
przypadki siły wyŜszej uwaŜa się wszelkie nieznane Stronom w chwili zawierania
umowy zdarzenia, zaistniałe niezaleŜnie od woli Stron, i na których zaistnienie
Strony nie miały Ŝadnego wpływu jak np. wojnę, rewolucję lub zamieszki,
mobilizację lub inne nieprzewidziane zarządzenia wojskowe, rekwizycję lub
konfiskatę, ograniczenia walutowe, embarga importowe lub eksportowe, klęski
Ŝywiołowe takie jak trzęsienie ziemi, poŜar, powódź lub inne szkody
spowodowane przez wodę, ograniczenia wynikające z przepisów prawa lub inne
ograniczenia urzędowe.
§6
1.
Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
niewaŜności.
2.
Strony postanawiają, Ŝe korespondencja odbywać się będzie za
pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej, faksu
a) Wykonawca –
b) Miasto –
§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego. W przypadku ewentualnych sporów, strony dąŜyć będą
do rozstrzygnięć polubownych.
§8
Niniejsza umowa sporządzona została w trzech egzemplarzach, z tego dwa
egzemplarze dla Miasta, a jeden dla Wykonawcy.
Miasto:

Wykonawca:

