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Umowa nr PODR…………………………………… 

 

na wykonywanie usług drukowania  

dla Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu 

 

Zawarta w dniu                             roku pomiędzy: 

Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Lubaniu,  

Lubań, ul. Tadeusza Maderskiego 3, 83-422 Nowy Barkoczyn NIP: 583-28-80-729 

reprezentowanym przez: 

Andrzeja Dolnego– Dyrektora 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a 

 

………………………………………. 

 

 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

 

Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy została zawarta 

umowa o następującej treści: 

 

§ 1. 

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywne wykonywanie usług drukowania - druk i dostawa mie-

sięcznika „Pomorskie Wieści Rolnicze”, zgodnie ze specyfikacją przedmiotu umowy (Załącznik 

Nr 1 do umowy). 

2. Usługi drukowania określone w ust. 1 będą realizowane przez Wykonawcę, stosownie do bie-

żących potrzeb Zamawiającego, na podstawie pisemnych zamówień wskazujących rodzaj, za-

kres usługi, zwanych dalej „zamówieniami bieżącymi”. 

3. W przypadku wybranych materiałów na wniosek Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany 

jest do kontaktowania się z kierownikiem Działu Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw 

lub osobą przez nią wskazaną. Kierownik będzie miał prawo do nadzoru nad realizacją usługi 

drukowania. 

4. Zamówienia bieżące, o których mowa w ust. 2 będą kierowane przez Dział Metodyki Doradz-

twa, Szkoleń i Wydawnictw Zamawiającego na adres Wykonawcy lub jego numer faksu 

……………………….., lub e-mailowo na adres: …………………..  

5. Zamawiający dostarcza materiały do druku w formie elektronicznej na serwer Wykonawcy za 

pośrednictwem łącza FTP lub w innej formie ustalonej przez obie strony.  

6. Wykonawca zobowiązany będzie przy realizacji zamówienia ponieść wszystkie koszty dostar-

czenia i wniesienia wykonanego przedmiotu umowy do miejsca wskazanego przez Zamawia-

jącego, którym będzie maksymalnie 25 adresów wskazanych przez Zamawiającego w załącz-

niku nr 2 do umowy. Odbiór zamówienia odbywa się w godzinach 7.30-14.30 
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7. W przypadku zmiany adresów, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wykonane materiały 

pod nowo wskazany przez Zamawiającego adres.  

8. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdej zmianie danych tele-

adresowych. W przypadku uchybienia temu obowiązkowi, zamówienie bieżące przesłane na 

ostatni wskazany przez Wykonawcę adres lub nr faksu uważa się za ważnie złożone. 

§ 2. 

Termin realizacji zamówienia bieżącego, o którym mowa w § 1 ust. 2 umowy, liczony od otrzy-

mania takiego zamówienia przez Wykonawcę wynosi odpowiednio: 

1) 4 dni robocze – „Pomorskie Wieści Rolnicze”,  

2) 2 dni robocze na wkładkowanie materiałów (insertów) zewnętrznych. 

 

§ 3. 

Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia 31 grudnia 2022 r. lub do całkowitego wyko-

rzystania wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 6 umowy. 

§ 4. 

1. Zamawiający zobowiązuje się dokonywać zapłaty za wykonane usługi zgodnie z cennikiem 

przedstawionym w ofercie złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

stanowiącym integralną część niniejszej umowy. 

2. Ceny zawarte w cenniku są niezmienne w okresie obowiązywania umowy. 

3. Wykonawca wystawi fakturę VAT za usługę wykonaną na podstawie zamówienia bieżącego. 

4. Należność za wykonanie usługi płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy podane na 

fakturze w terminie 30 dni od daty dostarczenia wolnego od wad przedmiotu zamówienia bie-

żącego po uprzednim podpisaniu przez przedstawicieli obu Stron protokołu zdawczo-

odbiorczego bez uwag. 

5. Protokół, o którym mowa w ust. 4, powinien zawierać w szczególności: 

1) datę i miejsce dostawy zamówionego asortymentu, 

2) faktycznej ilości dostarczonego asortymentu, 

3) informację o braku albo o istnieniu wad lub innych nieprawidłowości w realizacji przed-

miotu umowy. 

6. Łączna wartość zamówień wykonanych przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy nie 

może przekroczyć kwoty wynikającej z oferty wykonawcy, to jest ………………….złotych 

brutto (słownie: ………………………..). 

7. Zamówienie przez Zamawiającego usług w liczbie nie powodującej osiągnięcia w całości kwo-

ty określonej w ust. 6 nie uprawnia Wykonawcy do żądania zlecenia do kwoty ostatecznej ani 

też do zgłaszania innych roszczeń z tym związanych. 

8. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącania kar umownych z kwoty wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy. 

9. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przelewać wierzytelności wynikających 

z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.  
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10. Wykonawca ma możliwość przesyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanej faktury elektro-

nicznej za pośrednictwem platformy PEF: NIP 5832880729. 

11. Wykonawca potwierdza, iż wskazany przez niego na fakturze  rachunek bankowy, na 

podstawie którego Zamawiający ma dokonać płatności  jest rachunkiem rozliczeniowym, o 

którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe i został 

zgłoszony do właściwego urzędu skarbowego. 

12. Wykonawca potwierdza, iż wskazany rachunek bankowy na wystawionej do niniejszej 

umowy fakturze lub innym dokumencie na podstawie, którego Zamawiający ma dokonać 

płatności  jest umieszczony i uwidoczniony przez cały okres trwania i rozliczenia Umowy w 

wykazie, o którym mowa w art.96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i 

usług prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 

106, z późn. zm. dalej: Wykaz). 

13. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić w ciągu 24 godzin Zamawiającego o wykreśleniu 

jego rachunku bankowego z Wykazu lub utraty charakteru czynnego podatnika VAT. Naruszenie 

tego obowiązku skutkuje powstaniem roszczenia odszkodowawczego do wysokości poniesionej 

szkody. 

14. W przypadku, gdyby rachunek bankowy nie został uwidoczniony w Wykazie, Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość wstrzymania płatności do momentu wyjaśnienia sytuacji i określenia 

rachunku bankowego, który będzie umożliwiał uznanie danej płatności za koszt uzyskania 

przychodów w rozumieniu przepisów podatkowych. Wstrzymanie płatności, o którym mowa w 

zdaniu powyższym nie wywoła żadnych negatywnych konsekwencji dla Zamawiającego, w tym 

w szczególności nie powstanie obowiązek zapłacenia odsetek od zaległości lub kar umownych na 

rzecz Wykonawcy. 

 

§ 5. 

1. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot umowy co do jego jakości. 

2. Termin gwarancji wynosi 1 rok od daty odbioru każdego zamówienia bieżącego bez uwag. 

3. W przypadku, gdy zamówienie bieżące będzie wykonywane wadliwie lub niestarannie, Za-

mawiający uprawniony jest do odmowy zapłaty za wadliwie wykonaną część zamówienia i za-

żądania od Wykonawcy należytego wykonania usługi. W tym celu Zamawiający wyznaczy 

Wykonawcy dodatkowy termin, w ciągu którego Wykonawca na swój koszt, zobowiązany bę-

dzie do usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego, w tym stwier-

dzonych po dostarczeniu przedmiotu zamówienia bieżącego, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. W przypadku wadliwego wykonania zamówienia bieżącego w liczbie mniejszej niż 100 szt. 

Wykonawca nie otrzyma zapłaty za wadliwie wykonane egzemplarze, które zostaną zwrócone 

Wykonawcy w ciągu 40 dni od daty dostawy.  

5. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca 

w sytuacji, o której mowa w ust. 3, nadal będzie wykonywał zamówienie wadliwie lub niesta-

rannie. Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku nieter-

minowej realizacji bieżących zamówień. 

6. W przypadku uchybienia przez Wykonawcę terminowi realizacji zamówienia bieżącego, Za-

mawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 2% wartości niezrealizowanego  

w terminie zamówienia bieżącego za każdy dzień opóźnienia. 
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7.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od niniejszej umowy przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 

10% wartości określonej w § 4 ust. 6 umowy. 

8.Wydrukowany nakład miesięcznika „Pomorskie Wieści Rolnicze” wraz z dodatkami stanowią-

cymi integralną część miesięcznika, winien być dostarczony i wniesiony przez Wykonawcę do 

miejsc wskazanych przez Zamawiającego, w terminie wskazanym w § 2. 

9.W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy wydrukowanego nakładu „Pomorskich Wieści 

Rolniczych” i innych usług stanowiących integralną część miesięcznika do miejsc wskazanych 

przez Zamawiającego w umówionym terminie, wówczas zobowiązany będzie na własny koszt, 

dostarczyć przedmiot umowy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego oraz do zapłaty ka-

ry umownej w wysokości 2% niezrealizowanej dostawy za każdy dzień opóźnienia w dostar-

czeniu.  

10. Zapłata kar umownych nie wyklucza możliwości dochodzenia odszkodowania uzupełniające-

go, za szkodę którą Zamawiający poniósł w wyniku niewykonania zobowiązań przez Wyko-

nawcę. 

§ 6. 

Wszelkie materiały otrzymane od Zamawiającego oraz przetworzone w ramach realizacji umo-

wy, po wykonaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca zwróci Zamawiającemu. 

§ 7. 

1. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego pisemnego powiadamiania o każdej zmianie 

siedziby, numeru telefonu, faxu, adresu e-mailowego. 

2. W przypadku niezrealizowania zobowiązań, o których mowa w ust. 1, pisma adresowane pod 

ostatni adres uznaje się za doręczone w terminie 14 dni od pierwszego awizo, a w przypadku 

nadania pisma (zamówienia bieżącego) faxem lub wysłania go e-mailem w dniu jego wysłania. 

§ 8. 

1.Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, w postaci dwustronnego aneksu, pod 

rygorem nieważności.  

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do tre-

ści oferty, o ile konieczność ich wprowadzenia wynika z następujących okoliczności:  

a) w przypadku uniemożliwienia rozpoczęcia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej 

wykonaniu, a także opóźnienia dostawy przedmiotu umowy – z przyczyn nie leżących po 

stronie Wykonawcy, ostateczny termin wykonania umowy może ulec przesunięciu o 

okres wynikający z zaistniałych okoliczności. O każdej takiej sytuacji Wykonawca winien 

niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego, wraz z podaniem przyczyn przerwy i 

opóźnienia, który w razie uznania występowania przesłanek do przesunięcia terminu 

wykonania umowy, może podpisać aneks przedłużający ostateczny termin wykonania 

umowy, 

b) wystąpią zmiany techniczne w przedmiocie umowy leżące po stronie Wykonawcy, nie 

powodujące pogorszenia się parametrów i właściwości przedmiotu umowy, które to 

zmiany nie zwiększą ceny przedmiotu umowy, 

c) nastąpi zmiana sposobu wykonania zamówienia, która przyczyni się to do uzyskania 
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lepszego efektu, przy czym zmiana ta nie może powodować wzrostu ceny zawartej w 

ofercie. 

d) zmiany umowy są konieczne na skutek działania organów administracji lub instytucji 

upoważnionych do wydania decyzji albo innych aktów władczych lub nadzorczych, 

związanych z realizacją przedmiotu umowy, 

e) nastąpi zmiana obowiązujących przepisów prawa związanych z przedmiotowym 

zamówieniem, 

f) zaistnieje siła wyższa uniemożliwiająca okresowe wykonanie przedmiotu umowy; o 

każdej takiej sytuacji Wykonawca winien niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego wraz 

z podaniem przyczyn zaistnienia siły wyższej, który w razie uznania zaistnienia siły 

wyższej, może podpisać aneks przedłużający ostateczny termin wykonania umowy, 

g) wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a 

w związku z nimi wystąpi konieczność wprowadzenia zmian do umowy, zaś zmiany te są 

korzystne dla Zamawiającego i zostaną zaakceptowane przez Wykonawcę, 

h) w wypadku zmiany stawki VAT (także w razie jej obniżki) co prowadzi do odpowiedniej 

zmiany ceny/wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. 

3. Ewentualne zaistniałe spory na tle niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cy-

wilnego  

Strony wyznaczają osoby nadzorujące realizację niniejszej umowy: 

a)  ze strony Zamawiającego realizację niniejszej umowy nadzorować będzie Kierownik 

Działu Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw  

b) ze strony Wykonawcy realizację niniejszej umowy nadzorować będzie:   

…………………………………………………………………………………, 
5. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla 

każdej ze Stron. 

 

Wykaz załączników: 

1) specyfikacja przedmiotu umowy 

2) wykaz miejsc dostawy 

3) Formularz oferty wraz z cennikiem 

 

 

WYKONAWCA                                                                            ZAMAWIAJĄCY 
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Załącznik nr 2 do umowy 

Rozdysponowanie Pomorskich Wieści Rolniczych 

L.P.  Adres dostarczenia Pomorskich Wieści Rolniczych  Nazwa paczki 

1 
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Bytowie 

ul. Wojska Polskiego 33, 77-100 Bytów 
Bytów 

2 
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Chojnicach 

ul. Łużycka 1A, 89-600 Chojnice 
Chojnice 

3 
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Człuchowie 

ul. Wojska Polskiego 1,77-300 Człuchów 
Człuchów 

4 
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Gdańsku 

ul. Zygmunta Wróblewskiego 3, 83-000 Pruszcz Gdański 
Gdańsk 

5 
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Kartuzach 

ul. Kościuszki 12, 83-300 Kartuzy 
Kartuzy 

6 
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu 

Lubań, ul. Tadeusza Maderskiego 3, 83-422 Nowy Barkoczyn 
Kościerzyna 

7 
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Kwidzynie 

ul. Fryderyka Chopina 26, 82-500 Kwidzyn 
Kwidzyn 

8 
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Lęborku 

ul. Wojska Polskiego 31, 84-300 Lębork 
Lębork 

9 
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Pucku 

ul. Wejherowska 5, 84-100 Puck 
Puck 

10 

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Starogardzie Gdańskim 

ul. Rzeczna 18; Nowa Wieś Rzeczna 

83-200 Starogard Gdański 
Starogard Gd. 

11 
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Starym Polu 

ul. Marynarki Wojennej 21, 82-220 Stare Pole 
Malbork 

12 
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Sztumie 

ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum 
Sztum 

13 
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Tczewie 

ul. 30 Stycznia 50, 83-110 Tczew 
Tczew 

14 
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Wejherowie 

ul. Sobieskiego 241, 84-200 Wejherowo 
Wejherowo 

15 
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Słupsku 

Aleja 3 Maja 44; 76-200 Słupsk 
Słupsk 

16 
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Oddział Stare Pole 

ul. Marynarki Wojennej 21, 82-220 Stare Pole 
Stare Pole 

17 
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu 

Lubań, ul. Tadeusza Maderskiego 3, 83-422 Nowy Barkoczyn 
Lubań 

18 
Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka  

Oddział w Gdańsku, ul. Na Stoku 48;  80-874 Gdańsk 
PFHBiM 

19 
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, OT w Pruszczu Gdańskim 

ul. Powstańców Warszawy 28, 83-000 Pruszcz Gdański 
KOWR 

20 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

Pomorski Oddział Regionalny, ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia 
ARiMR 

21 
Pomorska Izba Rolnicza 

ul. Zygmunta Wróblewskiego 3, 83-000 Pruszcz Gdański 
PIR 

22 
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

Trakt świętego Wojciecha 137, 80-043 Gdańsk 
KRUS 

23 Woj. pomorskie  

24 Woj. pomorskie  

25 Woj. pomorskie  

 


