
Istotne postanowienia umowy

1.1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania oraz dostawy kalendarzy

książkowych dla Urzędu Miasta Płocka na 2015 rok, zwanych dalej kalendarzami.

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i dostarczenia kalendarzy zgodnie z Opisem

przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

3.Zakres zamówienia obejmuje dostarczenie, w ramach wynagrodzenia, wszystkich kalendarzy

do siedziby Zamawiającego - Urząd Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1, w dzień roboczy w

godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek - środa - 7.30-15.30, czwartek - godz. 8.30-17.30,

piątek godz. 7.30-15.30.

4.Wykonawca zapewni rozładunek kalendarzy oraz złożenie ich w miejscu wskazanym przez

Zamawiającego.

5. Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy.

11.1.Termin realizacji umowy:

a) dostarczenie do siedziby Zamawiającego przez Wykonawcę projektu kalendarza w ciągu 4

dni roboczych od podpisania umowy, wykonanego w oparciu o dane dostarczone przez

Zamawiającego oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia .

. b) dostarczenie do siedziby Zamawiającego przez Wykonawcę wydruku próbnego w ciągu 2 dni

roboczych od dnia zatwierdzenia projektu.

2. Ostateczny termin dostarczenia wykonanych kalendarzy: do 25 listopada 2014r.

3. Przy odbiorze przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie jest zobowiązany dokonać

sprawdzenia ilości i jakości przedmiotu zamówienia.

4. Niezgodność dostarczonego przedmiotu zamówienia (ilościową lub jakościową)

Zamawiający zobowiązany jest reklamować Wykonawcy na piśmie w terminie 7 dni roboczych

od dnia odbioru przedmiotu zamówienia.

5. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone kalendarze na okres 3 miesięcy liczony od

dnia dokonania odbioru i podpisania protokołu odbioru.

6. W ramach gwarancji Wykonawca, w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad w

dostarczonych kalendarzach m.in. braku kilku kartek, błędna kolejność dni, miesięcy, brak

nadruku itp.,Wykonawca jest zobowiązany do ich wymiany na egzemplarze pozbawione wad w

terminie 5 dni od dnia zawiadomienia o wadzie. Zamawiający będzie zgłaszał reklamacje wad

stwierdzonych w dostarczonym przedmiocie umowy telefonicznie lub pisemnie, zaś Wykonawca

jest zobowiązany do niezwłocznego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia reklamacji faksem lub

na adres e-mail (liczy się data wysłania faxu).

7.Czynności, o których mowa w pkt. 6, Wykonawca będzie wykonywał w ramach

wynag rodzenia.

8.Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe wraz z prawami

zależnymi do przedmiotu umowy, w ramach wynagrodzenia Wykonawcy, na Zamawiającego z

chwilą dokonania odbioru na polach eksploatacji określonych w ustawie z dnia 4 lutego 1994r.



o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2006 r., Nr 90. poz. 631, z późno zm.), w

szczególności w zakresie:

a) wprowadzania do obrotu (wręczania w ramach prezentów), użyczenie egzemplarzy,

b) rozpowszechnianie egzemplarzy w innych sposób, w szczególności poprzez publiczne

wystawienie, wyświetlenie oraz publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć

do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

c) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką.

III. Cena obejmuje koszt transportu, załadunku i rozładunku przedmiotu zamówienia w miejscu

wskazanym przez Zamawiającego.

IV. 1. Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie

podpisany przez obie strony protokół zdawczo-odbiorczy przekazania przedmiotu zamówienia.

2. Termin realizacji faktury - 14 dni od daty wpływu do Zamawiającego, jeżeli nie wniesiono

reklamacji, a jeżeli wniesiono reklamację - po dostarczeniu prawidłowego przedmiotu

zamówienia.

3. Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki za nieterminową zapłatę faktur, w wysokości

ustawowej.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy, stwierdzone złożoną fakturą VAT wystawioną na Gminę - Miasto

. Płock, 09-400 Płock, pl. Stary Rynek l, będzie płatne na rachunek bankowy wskazany na

wystawionej przez Wykonawcę fakturze. Faktura winna zawierać zapis, wskazujący numer

umowy.

V. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:

a) niewykonanie przez Wykonawcę zamówienia w terminach, o których mowa w pkt. 11.2

umowy w wysokości 500,00 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

b) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w

wysokości 5 000,00 zł brutto.

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kary umownej z przysługującego mu

wynagrodzenia.

3. W razie wyrządzenia szkody przewyższającej wysokość naliczanych kar umownych

Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

4. W przypadku zaistnienia opóźnienia w wykonaniu umowy, a następnie odstąpienia od

umowy, Zamawiający uprawniony jest do żądania kar umownych zarówno z tytułu opóźnienia,

jak i odstąpienia.

VI. 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą w razie

zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonywanie umowy nie leży w

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - w takim

wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania

części umowy.



2. Odstąpienie od umowy w tym przypadku winno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia

wiadomości o tych okolicznościach.
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Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oraz dostawa kalendarzy dla Urzędu
Miasta Płocka na 2015 rok.
Kalendarz książkowy zgodnie z poniższymi wytycznymi:
-llość - 1000 sztuk
-wvmlarv bloku - 210x260 mm (+/- 10 mm),
-okładka skóropodobna, matowa z efektem termoprzebarwienia piankowana,
kolor szary grafit viva do akceptacji Zamawiającego, narożniki zaokrąglone.
-okładka obszyta nitką pod kolor pomarańczowy występujący w logo,

na okładce (froncie) tłoczenie: w prawym dolnym rogu napis Płock
2015 /zał.1/, w górnej części pośrodku logo Płocka /zał, 2/)

-papler biały arctic, gramatura min. 90 g/m2,

-blok kalendarza szyty oraz dodatkowo klejony,
-narożniki bloku zaokrąglone,
-perforacja narożna,
-reqlstrv niewycinane,
-układ tygodniowy pionowy - tydzień na dwóch stronach, podział godzinowy
dnia pracy, na dole na lewej stronie kalendarium 3 miesięcy (mały kalendarz +
miejsce na notatki) - na dole po prawej miejsce na zdjęcia wraz z opisem
4+0,
-kalendarlum w języku polskim,
-oznaczenle dni tygodnia, świąt oraz imienin w języku polskim, dni świąteczne

.w kolorze czerwonym, odróżniającym się od dni powszednich,
-wszystkle święta zaznaczone w kalendarium muszą być świętami
obchodzonymi w Polsce,
- skrócone kalendarium na rok 2014, 2015, 2016,
-notatnlk teleadresowy zintegrowany z blokiem,
-taslemka tkana o wym. min. 5 mm w kolorze pomarańczowym pod kolor
występujący w logo, napis Płock w kolorze białym /zał.3/,
-llość stron w bloku: 176,
- mapy (Polska, Europa, Niemcy, Czechy, Słowacja, Polska adm)
-na każdej stronie w górnym rogu logo miasta /zał.4/
oraz rozmieszczenie około do 80 zdjęć wraz z opisem 4+0 (zdjęcia i opisy
będą dostarczone przez Zamawiającego), specyfikacja zdjęć ok. 52 szt. wymiar
ok. 18x6 cm, ok. 18 szt. wymiar ok. 4x6 cm, ok. 10 szt. wymiar 9x6 cm,
-na rewersie okładki 2 wklejki 4+0 w formacie 2x 210x260 mm (+/- 10 mm),

Kalendarze muszą być nowe, pełnowartościowe w pierwszym gatunku.
Zakres zamówienia obejmuje przygotowanie do produkcji i wyko-
nanie kalendarzy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, przygo-
towanie matryc i wytłoczenie na kalendarzach książkowych w pra-
wym dolnym rogu napisu Płock 2015, w górnej części pośrodku
logo Płocka /zał.2/). Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wraz z
ofertą przekazał projekt kalendarium kalendarzy książkowych,
wzornik okładek we wskazanym kolorze oraz projekt graficzny tło-
czeń (logo, napis Płock 2015) wraz z podaniem rzeczywistych wy-
miarów tłoczeń i ich rozmieszczenia na okładkach. Wykonawca jest
zobowiązany do wprowadzenia uwag Zamawiającego do wyglądu
kalendarzy po podpisaniu umowy. f) v REK T o I
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