Umowa nr WKSiI.055….2019
WZÓR
zawarta w dniu ...................................... r. w Toruniu
pomiędzy
Zamawiającym: Gminą Miasta Toruń, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Torunia
Michała Zaleskiego
oraz
Wykonawcą:
..................................................
na usługę składu i przygotowania do druku Toruńskiego Informatora KulturalnoArtystycznego zwanego dalej IKAREM (ISSN 1731-4704), wydawanego przez Urząd Miasta
Torunia w 2019 roku.
§1
Zamawiający powierza wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać:
1. Skład, łamanie, obróbkę fotografii i przygotowanie do druku 11 numerów
Toruńskiego Informatora Kulturalno-Artystycznego IKAR wg parametrów określonych
w §2 i wymagań określonych w §3 niniejszej umowy.
2. Ilustracje do artykułów wg bieżących potrzeb Zamawiającego
3. Plik pdf strona po stronie każdego numeru pisma przeznaczony do umieszczenia w
internecie.

§2
Parametry techniczne IKARA:
1. Liczba wydań: 11 (styczeń–grudzień 2019, w tym łączony numer lipcowo-sierpniowy)
2. Częstotliwość: 1 raz w miesiącu (z wyjątkiem sierpnia)
3. Objętość: 44-52 strony zszywane (w tym okładka), w tym numery: styczeń, luty – 44
strony; marzec, kwiecień, wrzesień, grudzień - 48 stron; maj, czerwiec, lipiec-sierpień,
październik, listopad - 52 strony
4. Format: 210 x 210 mm + spady
5. Kolor druku: pełen kolor na 4 stronach okładki i 20 stronach wewnętrznych (10 par
stron), czarny na stronach pozostałych (pary stron).

§3
Wymagania:
1. Skład w programie Adobe InDesign, na podstawie dostarczonego przez
zleceniodawcę layoutu
2. Obróbka zdjęć w programie Adobe Photoshop
3. Przygotowanie grafik w programie Corel Draw lub Adobe Ilustrator

§4
1. Czynność opisana w §1 musi być wykonana w ciągu 48 godzin od dostarczenia
materiałów przez Zamawiającego, niezależnie od dnia tygodnia i pory dnia.
2. Zleceniodawca ustala z Wykonawcą telefonicznie termin wykonania prac nie później
niż pięć dni przed ich rozpoczęciem.
3. Wykonawca umożliwia obecność przedstawiciela Zamawiającego przy składzie IKARA,
przy czym wykonanie czynności odbywa się w czasie dogodnym dla Zamawiającego.
4. W razie niedotrzymania przez Zamawiającego terminu złożenia materiałów,
wskazanego w §5, strony ustalają przesunięcie terminu ukończenia dzieła o czas, w
jakim nastąpiło opóźnienie.
5. Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy z chwilą
przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu (każdej części oddzielnie).
Zamawiający jest uprawniony do wykorzystania przedmiotu umowy do druku tekstu
w dowolnej ilości egzemplarzy i w dowolnej chwili oraz do wydania w wersji
internetowej. Wersja drukowana „Ikara” w stopce będzie zawierać oznaczenie „Skład
i przygotowanie:… (imię i nazwisko/nazwa firmy)”

§5
Dla wykonania dzieła Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć wszystkie materiały do druku
tj. teksty, zdjęcia i rysunki w formie elektronicznej na adres:……………………………………….,
najpóźniej w chwili uzgodnionej przez strony zgodnie z §4 ust. 2 na rozpoczęcie prac.

§6
1. W razie niewykonania dzieła (każdego numeru Ikara odrębnie) w terminie określonym w
§4 z przyczyn zależnych od Wykonawcy, zobowiązany jest on zapłacić karę umowną w
wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia.
2. Wykonawca zwolniony jest z odpowiedzialności za opóźnienie w wykonaniu dzieła z
powodu siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej rozumie się w szczególności klęski
żywiołowe, tj. pożar, powódź, trzęsienie ziemi, działania wojenne, embargo, katastrofy.
Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie zamawiającego.
3. Zastrzeżona kara umowna nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§7
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za wykonanie dzieła określonego w
§1, §2 i §3 wynagrodzenie w wysokości …………………….. zł + podatek VAT wg stawki 23 %
w
wysokości
……………..zł,
tj.
łącznie
…………………………brutto
(słownie:
……………………………….. złotych)
2. Wynagrodzenie określone w §7 ust.1 będzie płatne w jedenastu równych, miesięcznych
częściach w wysokości po ………………… zł brutto (słownie:……………………….złotych) każda,
na podstawie częściowej faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po odebraniu
każdej części dzieła, tj. każdego numeru. Zapłata wynagrodzenia zaspokaja wszelkie

roszczenia Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego, w tym także o zapłatę za
przeniesienie praw majątkowych do przedmiotu umowy.
3. Należność będzie płatna w ciągu 21 dni po odebraniu przedmiotu umowy.
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§8
Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za jakość składu, łamania graficznego i
przygotowania do druku. W przypadku niedotrzymania tego warunku Zamawiający
składa pisemną reklamację z żądaniem usunięcia wad dzieła i ponownego, poprawnego
wykonania bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego.
W przypadku, gdy konieczność usunięcia wad dzieła uniemożliwi dotrzymanie terminu
wydania, określonego w §4 ust.1 Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości
określonej w §6 ust.1.
Zastrzeżona kara umowna nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogólnych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
W przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z wykonaniem dzieła o więcej niż 2 dni,
Zamawiający ma prawo, bez uzyskiwania jakiejkolwiek zgody ze strony Wykonawcy lub
osoby trzeciej, powierzyć wykonanie przedmiotu umowy innemu wykonawcy na koszt i
niebezpieczeństwo Wykonawcy.

§9
W razie niedotrzymania terminu płatności Zamawiający zobowiązany jest zapłacić
Wykonawcy odsetki ustawowe.

§10
Po wykonaniu dzieła Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu otrzymanych materiałów.

§11
Zamawiający oświadcza, że jest właścicielem autorskich praw majątkowych do opracowania
graficznego IKARA.
§12
Zamawiający może zrezygnować z wydawania jednego lub więcej numerów. Wówczas kwota
z §7 zostanie pomniejszona o …………….. zł pomnożoną przez liczbę wydań, od których
odstąpiono. W przypadku rezygnacji z wydania Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę
najpóźniej dwa tygodnie po ukazaniu się ostatniego numeru.

§13
Zmiany umowy wymagają akceptacji obydwu stron oraz formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

§14

W sprawach nienormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.

§15
Umowa została spisana w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 2 dla Zamawiającego, 1 dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Umowa została zawarta zgodnie z zarządzeniem PMT nr 9/2018 z 9.01.2018 r. dla zamówień
niepodlegających ustawie prawo zamówień publicznych i finansowana jest ze środków
budżetowych: wydatki Gmina, zadanie własne, w ramach wydatków bieżących, dział 630,
rozdział 63095, § 4300, zadanie: promocja turystyczna.

