UMOWA NR DP/374/67/20
zawarta w dniu 20.05.2020 r. w Szczecinie pomiędzy:
Uniwersytetem Szczecińskim, z siedzibą przy al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin,
NIP 851-020-80-05, reprezentowanym przez:
- Kanclerza US
mgr inż. Andrzeja Jakubowskiego
Przy kontrasygnacie
- Kwestora US
mgr Andrzeja Kucińskiego
zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym
a
,,Volumina.pl Daniel Krzanowski” z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Księcia Witolda nr 7-9,
(kod pocztowy: 71-063 Szczecin) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, NIP:8511020261, REGON: 810805320
reprezentowaną przez:
• Daniela Krzanowskiego
zwaną dalej w treści umowy Wykonawcą
W wyniku przeprowadzonego postępowania nr DP/371/48/20 w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zawarta została umowa
następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług poligraficznych dla Uniwersytetu Szczecińskiego
w zakresie druku i dostawy książek oraz czasopism specjalistycznych w okresie od
01.06.2020 r. do 31.05.2021 r., zgodnie z wyszczególnieniem zawartym w ofercie Wykonawcy,
stanowiącym załącznik nr 1 do umowy oraz rozdziałem 2 SIWZ, tj. opisem przedmiotu
zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.
2.

Wykonawca zapewnia kompleksową realizację każdego zamówienia, począwszy od otrzymania
materiałów po druk. Wykonawca przyjmie materiał w postaci elektronicznej
i dołoży wszelkich starań, aby wydruk nie budził zastrzeżeń.

3.

W przypadku produkcji nieujętej w tabelach I-IV oferty, tj. załącznika nr 1 do niniejszej umowy,
termin realizacji jednorazowego zamówienia strony ustalać będą każdorazowo, uwzględniając
zakres zamówienia, jego czasochłonność, stopień skomplikowania, a także szczególne potrzeby
Zamawiającego. W przypadku produkcji nie ujętej w tabelach I-IV oferty, tj. załącznika nr 1 do
niniejszej umowy, termin ten nie powinien być dłuższy niż podany w ofercie (maksymalnie 7 dni
roboczych).

4.

Wykonawca oświadcza, iż dostarczy przedmiot zamówienia, o którym mowa w § 1
w ciągu 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia do godziny 13.00 (termin ten nie może
przekroczyć 7 dni roboczych).

5.

Zamówienie winno być złożone w formie pisemnej i podpisane przez osobę upoważnioną. Osoba
składająca zamówienie ma obowiązek uzgodnienia szczegółów zamówienia z Wykonawcą
osobiście, w szczególności ustalenia ceny i terminu realizacji zamówienia.

6.

Wykonawca nie przyjmie zamówienia bez otrzymania pisemnie wystawionego przez
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego zrzeczenia się pierwszeństwa wydania
(odmowy wydania). Stosowne pismo winno być Wykonawcy przedłożone przez osobę składającą
zamówienie.
Wykonawca przyjmie zamówienie do wykonania po uprzednim (elektronicznym) potwierdzeniu
w Wydawnictwie Naukowym Uniwersytetu Szczecińskiego odmowy wydania.

7.

Wykonawca potwierdza przyjęcie zamówienia i podaje numer, pod którym je zarejestrował.
Numer ten powinien być wykorzystywany do dalszych kontaktów stron w realizacji zamówienia.
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8.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia rejestru zamówień i wystawianych faktur VAT.
Wykonawca zobowiązany jest w trakcie trwania umowy, raz w miesiącu (do piątego dnia
następnego miesiąca) złożyć „Rejestr wykonanych zamówień” w formie pisemnej (drukowanej)
do Wydawnictwa Naukowego US. „Rejestr wykonanych zamówień” jest zgodny z treścią faktur,
rachunków i zawiera tytuł publikacji, wartość netto, brutto i podatek VAT poszczególnych
zamówień, opis przedmiotu zamówienia z wyszczególnieniem czy zamówienie dotyczyło druku
czy wydania publikacji, wyszczególnienie usług cząstkowych np. redakcja językowa, skład i
łamanie tekstu, korekta wydawnicza, druk i oprawa publikacji oraz nakład, format, objętość,
ewentualnie innych informacji mających wpływ na koszt usługi. „Rejestr wykonanych zamówień”
zawiera dodatkowo nazwę jednostki organizacyjnej US, która występowała o usługę, wartość
wykonanych zamówień za okres sprawozdawczy, wartość zamówień narastająco od początku
umowy.

9.

Wykonawca zobowiązuje się do transportu przedmiotu zamówienia na swój koszt
i ryzyko w umówionym z Zamawiającym terminie, w miejsce wskazane przez Zamawiającego
znajdujące się w obrębie miasta Szczecin. Dla materiałów, których Zamawiający nie ma
możliwości przekazania, Wykonawca zapewni odbiór własnym transportem, na własny koszt
i ryzyko. Jednostka Zamawiającego, która złożyła zamówienie na usługi zastrzega sobie prawo do
dostawy i odbioru tej usługi bez pośrednictwa osób trzecich (np. gdy zamówienie na druk książki
złożyło Wydawnictwo Naukowe US, nie ma możliwości, aby książki od Wykonawcy odebrał autor
publikacji). Odbiór usługi za pośrednictwem osób trzecich odbyć się może wyłącznie po
otrzymaniu przez Wykonawcę pisemnego upoważnienia do odbioru przedmiotu zamówienia,
wystawionego przez Zamawiającego.

10. Wykonawca

zobowiązany jest do przekazania, zgodnie z ustawą, egzemplarzy obowiązkowych
książek i czasopism specjalistycznych, dla których jest wydawcą.

11. W ramach realizacji zamówienia na druk i oprawę książek oraz czasopism specjalistycznych wraz

z dostawą, Wykonawca na żądanie Zamawiającego dodatkowo nieodpłatnie dostarczy
1 egzemplarz wydrukowanej okładki przyciętej do zamówionego formatu publikacji.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wysokiego standardu wykonywanych usług
i uwzględnienia ewentualnych uwag zgłaszanych w tej sprawie przez upoważnionych do nadzoru
prac przedstawicieli Zamawiającego.
2. Dopuszcza się realizację przedmiotu zamówienia przy udziale
(w przypadku, gdy Wykonawca poczyni stosowne zastrzeżenie w ofercie).

podwykonawców

3. Na dostarczony przedmiot zamówienia Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji
na okres 12 miesięcy liczony od dnia jego odbioru.
4. Niezależnie od uprawnień gwarancji jakości, Zamawiającemu przysługują ustawowe uprawnienia
rękojmi za wady.
5. Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady w przedmiocie umowy, Wykonawca zobowiązuje się
usunąć wskazane wady na swój koszt, w terminie do 5 dni kalendarzowych od daty zawiadomienia
o stwierdzonych wadach.
§3
1. Wartość umowy zostaje określona na kwotę do 159 541,83 PLN brutto (słownie:
sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści jeden złotych 83/100). Podatek od
towarów i usług VAT będzie rozliczany zgodnie z obowiązującymi na dzień wystawienia faktur
przepisami.
2. Wartość umowy określona w ust. 1 jest wartością maksymalną.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu niniejszej umowy do nakładów
faktycznie poniesionych, a Wykonawca nie będzie z tego tytułu podnosił żadnych roszczeń.
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Wykonawca oświadcza, że podane przez niego w ofercie stanowiącej załącznik nr 1 do umowy
ceny jednostkowe są wartościami maksymalnymi. Każdorazowe wynagrodzenie za wykonaną
usługę będzie negocjowane przez strony, z zastrzeżeniem zdania 1 niniejszego ustępu.
5. W przypadku wystąpienia zamówienia na usługę inną niż podane w formularzu oferty, wartość
takiego zamówienia będzie każdorazowo negocjowana przez strony niniejszej umowy.
6. Niemożność zrealizowania danego zamówienia lub zaoferowanie zrealizowania zamówienia
za zbyt wysoką cenę, tzn. przekraczają o minimum 10 % cenę brutto zaoferowaną przez inną
drukarnie, spowoduje żądanie przez Zamawiającego od Wykonawcy dostarczania przedmiotu
zamówienia od wskazanej przez Zamawiającego drukarni, w cenie brutto tej drukarni
(bez narzutu własnego).
Jeżeli zajdą przesłanki określone w tym zapisie, Zamawiający złoży jednokrotnie na ręce
Wykonawcy wiążące pisemne oświadczenie zawierające żądanie dostarczenia danego zamówienia
od wskazanej drukarni w cenie brutto tej drukarni (bez narzutu własnego) lub wykonania tego
zamówienia przez Wykonawcę w tej cenie oraz na zasadach określonych przez Zamawiającego w
odrębnym zamówieniu.
7. Strony zastrzegają, iż maksymalne ceny jednostkowe podane w ofercie stanowiącej załącznik nr
1 nie ulegną podwyższeniu w żadnym wypadku w trakcie trwania umowy.
8. Wykonawca nie ma prawa zbywania swoich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy
bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
§4
Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia przelewem, na konto Wykonawcy w:
banku ING Bank Śląski na numer konta 96 1050 1559 1000 0090 3070 3277 w terminie 30 dni od
daty otrzymania faktury VAT wraz z obustronnie podpisanym protokołem odbioru przedmiotu
zamówienia.
§5
1. W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy Zamawiającego reprezentować będą:
- Kierownicy jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub osoby przez nich wyznaczone.
2. W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy Wykonawcę reprezentować będzie:
- Jerzy Chrapowicki, tel. 91 812 09 08, adres e-mail: druk@volumina.pl
- Paweł Hładoń, tel. 91 812 09 08, adres e-mail: druk@volumina.pl
§6
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
1) niewywiązywania się przez Wykonawcę z obowiązków określonych w niniejszej umowie lub ich nienależytego wykonywania Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia
kary umownej w wysokości 10% wartości niniejszej umowy, określonej w § 3 ust. 1, nie
mniej niż 200 PLN, za każdy stwierdzony przypadek,
2) z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych od
Zamawiającego w wysokości 10% wartości niniejszej umowy, określonej w § 3 ust. 1,
3) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w wysokości 10% wartości niniejszej umowy, określonej w § 3 ust. 1,
4) z tytułu niedotrzymania przez Wykonawcę terminów wykonania poszczególnych zamówień w wysokości 1% wartości niniejszej umowy, określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień
opóźnienia,
5) z tytułu przekroczenia przez Wykonawcę terminu określonego na usunięcie wad wykonanego przedmiotu zamówienia w wysokości 1% wartości niniejszej umowy, określonej
w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad.
6) W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę wymogu określonego w § 9 Zamawiający
będzie uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 50 zł za każdy przypadek
braku udokumentowania zatrudniania wskazanych przez Zamawiającego osób.
2. Zamawiający może dokonać potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
uzupełniającego w przypadku, gdy szkoda przewyższa wysokość kar umownych.
4.
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§7
1. W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy Zamawiającego reprezentować będzie:
- Kierownicy jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub osoby przez nich wyznaczone.
2. W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy Wykonawcę reprezentować będzie:
- Jerzy Chrapowicki, tel. 91 812 09 08, adres e-mail: druk@volumina.pl
- Paweł Hładoń, tel. 91 812 09 08, adres e-mail: druk@volumina.pl
§8
1. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie
wykonuje umowę. W takiej sytuacji Zamawiający przed odstąpieniem od umowy wzywa
Wykonawcę do zmiany sposobu realizacji umowy wyznaczając mu odpowiedni termin,
z zastrzeżeniem, że po upływie wyznaczonego terminu od umowy odstąpi. Zamawiający może
odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od bezskutecznego upływu wyznaczonego Wykonawcy
terminu.
2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, o których
mowa w ust. 1,2 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu
wykonania części umowy, bez prawa dochodzenia odszkodowania z tego tytułu.
§9
1. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu umowy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) –
dalej p.z.p., zostaną zatrudnione przez Wykonawcę oraz podwykonawcę na podstawie o umowę
o pracę osoby do realizacji przedmiotu umowy zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
2. Wykonawca w terminie do 10 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do
przedstawienia zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia ww. osób
(kopię zanonimizowanych umów o pracę), a także oświadczenia ww. osób, że są zatrudnione na
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks
pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
3. Wykonawca przez cały okres realizacji zamówienia na każde pisemne żądanie zamawiającego w
terminie do 5 dni kalendarzowych przedkładał będzie zamawiającemu raport stanu i sposobu
zatrudnienia ww. osób, oświadczenia zatrudnionych osób o otrzymaniu wynagrodzenia, przedkładał dowody odprowadzenia składek ZUS.
4. Wykonawca, może zastąpić ww. osobę lub osoby pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia.
5. W przypadku zmiany osoby lub osób o której mowa w ust. 2, wykonawca zobowiązany jest do
pisemnego przedłożenia w terminie 2 dni listy nowych pracowników. Zmiana ta nie stanowi
zmiany umowy.
6. Wykonawca oświadcza, że przekazanie zamawiającemu informacji, o których mowa w zapisach
poprzedzających, służące zamawiającemu do realizacji kontroli, o której mowa w art. 36 ust. 2
pkt 8a p.z.p. nie narusza przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz.U. 2018 poz. 1000), w szczególności oświadcza, że pozyskał od osób wykonujących
czynności w ramach zamówienia w oparciu o umowę o pracę w imieniu swoim oraz zamawiającego zgody na przetwarzanie danych osobowych. Na żądanie zamawiającego wykonawca zobowiązany jest także do przedstawienia ww. zgód na przetwarzanie danych osobowych pracowników
§ 10
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem
nieważności.
2. Zmiany umowy dokonane z naruszeniem art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych są
niedopuszczalne.
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§ 11
1. W związku z realizacją przedmiotu umowy Zamawiający upoważnia Wykonawcę do dostępu do
informacji i danych osobowych, których jest administratorem w zakresie i celu niezbędnym do
prawidłowego wykonania i realizacji postanowień umowy. Upoważnienie ważne jest w okresie
obowiązywania umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji postanowień umowy z zachowaniem należytej
staranności, jak również zabezpieczenia i zachowania w tajemnicy - zarówno w trakcie trwania
umowy, jak i po jej ustaniu - wszelkich informacji i danych osobowych, nie będących jawnymi,
do których uzyska dostęp w związku z realizacją umowy.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu przetwarzania danych osobowych oraz
zastosowania - wynikających z przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) - niezbędnych wymogów
w celu ochrony przedmiotowych danych, do których uzyska dostęp w związku z realizacją
powierzonych zadań przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub
zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem, w stopniu odpowiednim do
obowiązków związanych z przetwarzaniem przedmiotowych danych. Ma również obowiązek
naprawienia szkody z tytułu naruszenia zasad przetwarzania informacji i danych osobowych w
przypadku ich zaistnienia.
4. Zamawiający ma prawo kontroli sposobu wykonania umowy oraz przetwarzania danych
osobowych, do których uzyska dostęp Wykonawca.
§ 12
Strony podają jako adresy do korespondencji adresy wskazane we wstępie do niniejszej umowy.
Każda ze stron zobowiązana jest do powiadomienia drugiej strony o zmianie adresu. W przypadku
zaniechania zawiadomienia skuteczne jest skierowanie oświadczenia na ostatni znany drugiej stronie
adres.
§ 13
1. Wszelkie spory powstałe w związku z umową będą rozstrzygane przez Sąd powszechny
właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych wraz
z przepisami wykonawczymi i inne obowiązujące przepisy prawa.
§ 14
Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres od 01.06.2020 r. do 31.05.2021 r. lub do wyczerpania
kwoty wynikającej z niniejszej umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
§ 15
Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - jeden egzemplarz dla
Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

Daniel
Krzanowski
……………………………
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