Nr postępowania: PZP/10/2021
Załącznik nr 4 do SWZ

Wzór umowy

UMOWA NA USŁUGĘ KOLPORTAŻU

zawarta w dniu ……………... w Łodzi pomiędzy:

Biblioteką Miejską w Łodzi z siedzibą w Łodzi (91-415) przy pl. Wolności 4,
NIP: 7252249694, REGON: 369129529,
reprezentowaną przez:
…………………………………………….
……………………………………………
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
…………………………………………………………………………………………………..
reprezentowanym/ą przez:
…………………………………………….
……………………………………………
zwanym/ą dalej „Wykonawcą”,

zwanymi łącznie dalej „Stronami” o następującej treści:

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, zgodnie z
wymogami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.
U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji,
na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawcy zostało
udzielone zamówienie publiczne na usługi wymienione w § 1 umowy.
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§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa kolportażu biernego (zwanego dalej także
„dystrybucją” lub „kolportażem”) od 145 do 150 wydań dziennika wydawanego
przez Bibliotekę Miejską w Łodzi, zwanego dalej „Gazetą”. Gazeta będzie planowo
wydawana w poniedziałki, środy i piątki.
2. Zamawiający zakłada, że z przyczyn od niego niezależnych proces wydawania
Gazety może się rozpocząć później niż w dniu 3 stycznia 2022 roku i w takim
przypadku Strony przystąpią do realizacji umowy z dniem wydania pierwszego w
2022 roku, numeru Gazety.
§2
Zasady kolportażu biernego
Strony ustalają zasady kolportażu biernego Gazety zgodnie z poniższymi założeniami:
1. Wydania Gazety będą dystrybuowane 3 razy w tygodniu, w dniach jej wydania, od
50 do 150 miejsc wskazanych poprzez pocztę elektroniczną na adres:
...................... Zamawiający udostępnia stanowiącą Załącznik nr 1 do umowy listę
adresów do dystrybucji biernej wraz z najwcześniejszą godziną dostawy do punktu,
celem wstępnej wizualizacji sieci dostaw i przygotowania logistyki przez
Wykonawcę dystrybucji. Lista ma wyłącznie charakter poglądowy i nie zawiera
enumeratywnie zakreślonej listy punktów, do których realizowana będzie
dystrybucja, na co Wykonawca wyraża zgodę. Zakłada się, że 70 % adresów
będzie stałymi punktami, a pozostałe 30 % może ulec zmianie w każdym dniu
dystrybucji. Zmiany miejsc winny być zgłoszone na 3 dni robocze przed planowaną
zmianą poprzez pocztę elektroniczną na adres: ..........................
2. Dystrybucja bierna będzie odbywała się w okresie od 3 stycznia do 31 grudnia 2022
roku w dniach wydania Gazety.
3. Gazety zostaną dostarczone do miejsc wskazanych przez Zamawiającego
najpóźniej do godz. ……. (godzina wskazana zgodnie z ofertą Wykonawcy) we
wskazanej liczbie paczek o wadze nieprzekraczającej 20 kg. Zamawiający
poinformuje o godzinach otwarcia poszczególnych punktów odrębnym pismem lub
w drodze poczty elektronicznej na adres wskazany w …… na 3 dni robocze przed
procesem rozpoczęcia dystrybucji i stosownie do tej informacji Wykonawca dokona
dystrybucji do danego punktu w okresie godziny od jego otwarcia.
4. Wykonawca będzie odpowiadał za odbiór gazet i materiałów do dystrybucji biernej
z magazynu Zamawiającego. Za każdym razem odbiór nastąpi za pokwitowaniem.
§3
Wynagrodzenie i warunki płatności
1. Strony za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy, ustalają
wynagrodzenie za dystrybucję bierną - w kwocie ……… zł brutto (w tym należny
podatek VAT 23%), tj. w wysokości …….. zł netto za każdy punkt, do którego
zostanie dostarczona paczka z gazetami.
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2. Maksymalne wynagrodzenie umowne Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu
umowy określonego w § 1 umowy ustala się na kwotę ……………. zł brutto (w tym
należny podatek VAT 23%), tj. w wysokości ………… zł netto.
3. W przypadku braku wydania danego numeru Gazety lub braku dostawy,
Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia.
4. W przypadku częściowej dostawy uniemożliwiającej realizację usług w całym
zakresie opisanym w § 2 umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
proporcjonalne do rzeczywiście wykonanych czynności.
5. Wynagrodzenie będzie płatne w oparciu o fakturę VAT, do której załączone
zostanie zestawienie obejmujące daty oraz miejsca w jakich zrealizowano
przedmiot umowy.
6. Wykonawca oświadcza, iż faktury VAT będą wystawiane po wykonaniu usługi w
danym miesiącu, z zastrzeżeniem faktury za usługi świadczone w grudniu 2022
roku, która zostanie doręczona do siedziby Zamawiającego po wykonaniu usługi,
do dnia 15 grudnia 2022 roku.
7. Wynagrodzenie, o którym mowa ust. 1, będzie płatne przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy, na numer wskazany w fakturze na podstawie prawidłowo
wystawionej faktury VAT potwierdzonej przez Zamawiającego, że przedmiot
umowy został wykonany, w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury, z wyjątkiem faktury za grudzień 2022 roku, płatnej w terminie
7 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
8. Przez prawidłowo wystawioną fakturę VAT rozumie się fakturę wystawioną
zgodnie z obowiązującymi przepisami, zawierającą przedmiot i datę zawarcia
umowy, na podstawie której jest wystawiona, oraz następujące dane Odbiorcy:
Biblioteka Miejska w Łodzi, Plac Wolności 4, 91-415 Łódź, NIP: 7252249694.
9. Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia faktury VAT do siedziby
Zamawiającego: Biblioteka Miejska w Łodzi, Plac Wolności 4, 91-415 Łódź lub
drogą elektroniczną na adres: ………………………………
10. W przypadku doręczenia faktury niezgodnie z treścią ust. 8 i 9, za datę
skutecznego doręczenia faktury VAT Strony będą uznawać datę jej wpływu po
poprawieniu i doręczeniu w miejsce ustalone w ust. 9.
11. Za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku
bankowego Zamawiającego.
12. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za wykonaną usługę z
zastosowaniem mechanizmu podzielnej płatności.
13. Wykonawca nie może dokonać cesji żadnych praw i roszczeń lub przeniesienia
obowiązków wynikających z umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.
14. Wykonawca oświadcza, że wskazany w umowie rachunek bankowy jest
rachunkiem rozliczeniowym, służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu
prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.
15. Wykonawca zobowiązuje się, że będzie wystawiał faktury VAT zawierające opis z
podziałem na wartość zamówienia podstawowego i wartość usług świadczonych
w ramach prawa opcji.
16. Wykonawca ma możliwość przesyłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz.
1666 z późn. zm).
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17. W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z możliwości przesłania
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, wówczas zobowiązany jest do
skorzystania z Platformy Elektronicznego Fakturowania udostępnionej na stronie
internetowej https://efaktura.gov.pl.
18. Zasady związane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i
innych ustrukturyzowanych dokumentów określa ustawa o elektronicznym
fakturowaniu oraz akty wykonawcze.
19. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług brokera Infinite IT Solutions,
wpisując dane nabywcy:
• Nabywcą jest jednostka Biblioteka Miejska w Łodzi,
• w sekcji NIP należy wpisać NIP własny jednostki będącej adresatem faktury:
7252249694,
• jako typ numeru PEPPOL należy wybrać NIP,
• w polu Numer PEPPOL należy wpisać NIP własny jednostki będącej
adresatem faktury: 7252249694
W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług brokera PEFexpert wpisując dane
Nabywcy:
•
•

Nabywcą jest jednostka Biblioteka Miejska w Łodzi,
w sekcji Identyfikator podatkowy należy wpisać NIP własny jednostki
będącej adresatem faktury: 7252249694,
• jako rodzaj adresu PEF należy wybrać NIP,
• w polu numer adresu PEF należy wpisać NIP własny jednostki będącej
adresatem faktury: 7252249694.
W obu ww. przypadkach sekcja Odbiorca powinna być wypełniona zgodnie z
miejscem dostawy/odbioru towaru/usługi.
20. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o wystawieniu faktury
na Platformie Elektronicznego Fakturowania – na poniższego e-maila:
sekretariat@biblioteka.lodz.pl.
21. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na którym ma
nastąpić zapłata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotów
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i
przywróconych do rejestru VAT, Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania
zapłaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do
przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego
ujawnionego w w/w wykazie.
22. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawcę wpisu rachunku bankowego do
przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego
ujawnionego w w/w wykazie nie jest traktowany jako opóźnienie Zamawiającego
w zapłacie należnego wynagrodzenia i w takim przypadku nie będą naliczane za
ten okres odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych, jak i uznaje
się, że wynagrodzenie nie jest jeszcze należne Wykonawcy w tym okresie.
§4
Prawo opcji
1. Prawem opcji objęty zostanie przedmiot umowy do wartości 100 % wyższej w
stosunku do maksymalnego wynagrodzenia przewidzianego w § 3 ust. 2 umowy
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(zakres poszerzony) w przypadku zaistnienia potrzeby po stronie Zamawiającego
jak i posiadania środków finansowych.
2. Prawo opcji będzie realizowane poprzez:
a) zwiększenie ilości punktów do 100 dodatkowych miejsc, w których będzie
dokonywany kolportaż Gazety lub/i;
b) kolportaż Gazety we wskazanych punktach w innych dniach niż wskazane w §
1 ust. 1 umowy lub/i;
c) zwiększenie liczby kilogramów (wielokrotność 20 kg) ponad podstawę
wskazaną w § 2 ust. 3 umowy wynikającą ze zwiększenia liczby stron Gazety o
każde kolejne cztery strony albo/i załączenie insertu nieprzekraczającego
formatu min. 110x115 mm (A6) max 210x297 mm (A4) lub/i;
d) kolportaż czynny Gazety (zwany także „dystrybucją czynną”) odbywający się na
zasadach jak poniżej (w zakresie maksymalnie do 26 wydań):
1) w okresie od 3 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku w dniach
wydania Gazety poprzez wręczanie jej egzemplarzy w ilości 3 godzin w
ciągu każdego dnia – w maksymalnie 8 miejscach każdorazowo
wskazanych przez Zamawiającego na terenie miasta Łodzi z zastrzeżeniem,
iż ich wskazanie każdorazowo odbędzie się w przeddzień dnia dystrybucji
na adres poczty elektronicznej: ……….. oraz ze wskazaniem przedziału
czasowego dystrybucji czynnej;
2) po pierwszym uruchomieniu tej usługi z prawa opcji Zamawiający przekaże
Wykonawcy zestaw dla każdej osoby dokonującej kolportażu obejmujący:
czapkę, koszulkę, wózek z logotypem Gazety oraz flagę z logotypem
Gazety. Każda osoba dokonująca kolportażu będzie zobowiązana do
posługiwania się powyższym zestawem. Łączna ilość udostępnionych
zestawów wynosi 8. Do obowiązków Wykonawcy należy bieżące
utrzymywanie w należytym stanie powyższych elementów. W przypadku ich
zniszczenia lub uszkodzenia Wykonawca będzie zobowiązany do
zapewnienia tożsamych zestawów we własnym zakresie i na własny koszt;
3) każda osoba realizująca dystrybucję czynną zobowiązana będzie do
wręczania Gazety wraz z wypowiedzeniem hasła dnia, którego wskazanie
przez Zamawiającego każdorazowo odbędzie się w przeddzień dnia
dystrybucji w drodze poczty elektronicznej na adres: ……..;
4) Zamawiający zakłada, że każda osoba prowadząca dystrybucję czynną
Gazety winna szacunkowo rozdawać gazety z prędkością około 300
egzemplarzy na godzinę;
5) Wykonawca będzie odpowiadał za odbiór gazet i materiałów do dystrybucji
czynnej z magazynu Zamawiającego. Za każdym razem odbiór nastąpi za
pokwitowaniem.
3. Prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie
podstawowe określone w ofercie Wykonawcy stanowiącej Załącznik nr 2 do umowy
w zakresie godziny dostarczanych paczek oraz opisanych w umowie, a okres
zapłaty będzie rozłożony na płatności miesięczne zgodnie z pozostałym okresem
obowiązywania umowy.
4. O zamiarze skorzystania z prawa opcji wraz ze wskazanym zakresem,
Zamawiający poinformuje Wykonawcę w terminie do 3 dni roboczych przed
terminem rozpoczęcia świadczenia usług objętych opcją, w formie pisemnego
oświadczenia lub w formie dokumentowej drogą poczty elektronicznej na adresy
opisane w § 6 umowy.
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5. Zamawiający podejmie decyzję o skorzystaniu z prawa opcji w terminie do dnia 31
grudnia 2022 roku (po upływie tego terminu prawo opcji wygasa). Zamawiający
może wykonać prawo opcji w dowolnym dniu od momentu zawarcia umowy do
terminu wygaśnięcia opcji.
6. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w całości lub części. W przypadku
skorzystania z prawa opcji w części, Zamawiający może realizować prawo opcji
wielokrotnie, do wyczerpania wynagrodzenia zakresu poszerzonego wskazanego
w ust. 1.
7. Skorzystanie z prawa opcji przez Zamawiającego będzie skutkowało obowiązkiem
wykonania przez Wykonawcę świadczeń objętych prawem opcji w terminie i za
wynagrodzeniem ustalonym zgodnie z postanowieniami umowy.
8. Do praw i obowiązków Wykonawcy oraz Zamawiającego, a także zasad rozliczania
usług wynikających z prawa opcji, trybu dokonania odbioru przedmiotu
zamówienia, naliczania kar umownych, terminów usuwania wad, zastosowanie
mają w całości postanowienia niniejszej umowy. Skorzystanie z prawa
opcjonalnego zlecania usług nie wymaga dodatkowego aneksu do niniejszej
umowy.
9. Skorzystanie z prawa opcji przez Zamawiającego nie stanowi podstawy do zmiany
jakichkolwiek terminów realizacji umowy czy ustalonej godziny kolportażu
biernego.
10. Strony zgodnie oświadczają, iż zastrzeżone prawo opcji zlecenia wykonania usług
nie rodzi po stronie Zamawiającego obowiązku ich zlecenia, natomiast po stronie
Wykonawcy nie stanowi podstawy do wystąpienia w stosunku do Zamawiającego
z roszczeniami o wykonanie prawa opcji i dokonanie zlecenia ich wykonania.
11. W ostatnim dniu obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest zdać
Zamawiającemu protokolarnie przedmioty przekazane do wykonywania kolportażu
czynnego opisane w ust. 2 lit. d) ppkt 2 umowy tj. wózki z logotypem Gazety oraz
flagi z logotypem Gazety.
12. Strony ustalają wynagrodzenie za usługi realizowane przez Wykonawcę w zakresie
prawa opcji, tj.:
a) za 3 godziny dystrybucji czynnej w jednym punkcie dystrybucji w wysokości
…………. zł netto, tj. ………… zł brutto, w tym należny podatek VAT 23%;
b) za kolportaż bierny paczki do każdego kolejnego punktu dystrybucji ponad ich
podstawową liczbę (ponad 150) wskazaną w § 2 ust. 1 umowy w wysokości
…………. zł netto, tj. ………… zł brutto, w tym należny podatek VAT 23%;
c) zwiększenie ilości kilogramów ponad podstawową wagę paczki, wynikające ze
zwiększenia objętości Gazety w wysokości …………. zł netto, tj. ………… zł
brutto, w tym należny podatek VAT 23% - za każde 20 kilogramów;
d) za kolportaż bierny Gazety we wskazanych punktach w innych dniach tygodnia
niż wskazane w § 1 ust. 1 umowy (przy nakładzie podstawowym gazety 40.000
egzemplarzy każde wydanie po 16 stron) w wysokości …………. zł netto, tj.
………… zł brutto, w tym należny podatek VAT 23% - za każdy punkt
dystrybucji.
§5
Kary umowne
1. Strony ustalają kary umowne, należne od Wykonawcy na rzecz Zamawiającego, z
następujących przyczyn:
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2.
3.
4.

5.

6.
7.

a) w przypadku zwłoki w dystrybucji biernej Gazety do jednego z miejsc
określonych zgodnie z § 2 umowy w wysokości kwoty brutto określonej w § 3
ust. 1 umowy, przy czym kara liczona będzie dla każdego miejsca, w
przypadku którego doszło do zwłoki;
b) w przypadku zwłoki w dystrybucji biernej Gazety do wszystkich miejsc
określonych zgodnie z § 2 umowy w dniu wyznaczonym na dystrybucję w
wysokości 50% wynagrodzenia brutto obliczonego dla dystrybucji całego
wydania Gazety;
c) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w wysokości 20 % maksymalnego wynagrodzenia umownego
brutto określonego w § 3 ust. 2 umowy;
d) w przypadku zaniechania dystrybucji czynnej Gazety w jednym z miejsc
określonych przez Zamawiającego w sposób wskazany § 4 ust. 2 lit. d) ppkt 1
umowy w wysokości określonej w § 4 ust. 12 lit. a) umowy, przy czym kara
będzie liczona dla każdego miejsca, w przypadku którego doszło do
zaniechania;
e) w przypadku braku przestrzegania ustalonych godzin dystrybucji czynnej
określonej przez Zamawiającego w sposób wskazany w § 4 ust. 2 lit. d) ppkt 1
umowy lub skrócenia tego czasu w wysokości określonej w § 4 ust. 12 lit. a)
umowy, przy czym kara będzie liczona dla każdego miejsca, w przypadku
którego doszło do naruszenia.
Maksymalna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy wynosi 75 %
maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 2
umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych,
przenoszącego wysokość kar umownych, do wysokości poniesionej szkody.
Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych na podstawie
wystawionej noty księgowej, z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, a
Wykonawca, na powyższe wyraża zgodę. Postanowienie to nie będzie
realizowane w przypadku, w którym na mocy obowiązujących przepisów prawa,
prawo do dokonywania takich potrąceń będzie wyłączone.
Za okoliczności uprawniające Zamawiającego do żądania zapłaty kar umownych
nie mogą zostać uznane sytuacje, gdy Wykonawca nie wywiązuje się z
obowiązków nałożonych umową z powodu okoliczności leżących po stronie
Zamawiającego.
Zamawiający przewiduje kontrole w zakresie godzin dostarczenia gazet do
punktów dystrybucji zgodnie z godziną wskazaną w § 2 ust. 3 umowy, które będą
w szczególności stanowiły podstawę do naliczania kar umownych.
W przypadku naliczenia kar umownych za usługi realizowane w ramach prawa
opcji, Zamawiający uprawniony jest do ustalenia wysokości kar umownych
naliczonych z sumy kwot zamówienia podstawowego oraz tych ustalonych w
ramach prawa opcji z wyłączeniem ust. 1 lit. d) i lit. e), które będzie stanowiło
samodzielną podstawę do obliczeń.
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§6
Osoby uprawnione do kontaktu z drugą Stroną umowy

1. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do wszelkich kontaktów z
Wykonawcą jest …………….., dane do kontaktu: tel. ……… adres e–mail:
.......................
2. Osobą uprawnioną ze strony Wykonawcy do wszelkich kontaktów z Zamawiającym
jest ……………, dane do kontaktu: tel. ……….., adres e-mail: .......................
§7
Podwykonawcy
1. Strony ustalają, że umowa zostanie wykonana przez Wykonawcę osobiście lub z
udziałem podwykonawców.
2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia
Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy, dane kontaktowe oraz
przedstawicieli, podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w
usługi. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o
których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także
przekaże informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym
okresie zamierza powierzyć realizację usług.
3. Wykonawca oświadcza, że podwykonawcom może zostać powierzony
następujący zakres prac…………………………………………………………………
4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
5. Umowa z podwykonawcą powinna być zawarta na piśmie pod rygorem
nieważności.
§8
Sąd właściwy i forma oświadczeń
1. Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy, Strony
rozstrzygać będą w drodze polubownej. W wypadku nieosiągnięcia porozumienia,
rozstrzygnięcie sporu zostanie oddane Sądowi właściwemu dla siedziby
Zamawiającego.
2. Nadanie oświadczenia woli na poczcie listem poleconym za potwierdzeniem
nadania lub wysłanie pocztą elektroniczną oświadczenia opatrzonego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym skutkuje zachowaniem terminów
określonych niniejszą umową.
3. Oświadczenia określone w ust. 2 w formie elektronicznej będą przesyłane na
następujące adresy e-mail:
a) dla Zamawiającego – .......................
b) dla Wykonawcy – .............................
4. Ponadto Strony ustalają, że wszelkie oświadczenia wiedzy składane w wykonaniu
przedmiotu umowy mogą być/będą składane w formie dokumentowej drogą poczty
elektronicznej na adresy opisane w ust. 3 lub w § 6 lub w formie pisemnej.
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5. Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku złożenia przez Zamawiającego
oświadczenia o uruchomieniu wszelkich usług objętych prawem opcji, Wykonawca
przed przystąpieniem do świadczenia usług w tym zakresie, uzyska od
Zamawiającego dodatkowe potwierdzenie treści złożonego oświadczenia, w formie
pisemnej lub w formie dokumentowej w drodze poczty elektronicznej.
Potwierdzenie zostanie udzielone przez…………….………….. – e-mail ……….. lub
przez ………….…………… - e-mail………
§9
Odstąpienie od umowy
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu
interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach.
2. Zamawiający może również odstąpić od umowy, gdy:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo
zamówień publicznych i Zamawiający w tym przypadku odstępuje od umowy
w części, której zmiana dotyczy;
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art.
108 ustawy Prawo zamówień publicznych;
c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że
Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy
Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE, dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskiej;
d) przekroczenia limitu kar umownych wskazanych w § 5 ust. 2 umowy - w
terminie 7 dni kalendarzowych od ustalenia przez Zamawiającego
przekroczenia przez Wykonawcę limitu nałożonych kar umownych;
e) dwukrotnego naruszenia obowiązków określonych umową (następujących w
jednym miesiącu kalendarzowym) skutkujących nałożeniem kar umownych
zgodnie z § 5 ust. 1 lit. a) w danym miesiącu kalendarzowym - rozumianego
jako z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy bez wyznaczania
dodatkowego terminu oraz obciążenia go karą umowną opisaną w § 5 ust. 1
lit. c). Oświadczenie takie winno zostać złożone w terminie kolejnych 14 dni
roboczych od dnia ostatniego w miesiącu naruszenia i skutkować będzie w
odniesieniu do pozostałego okresu trwania umowy a dotychczas wykonane
zamówienia pozostaną rozliczone zgodnie z umową;
f) jednokrotnego naruszenia obowiązku określonego w § 5 ust. 1 lit. b)
rozumianego jako z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy bez
wyznaczania dodatkowego terminu i obciążenia go karą umowną opisaną w §
5 ust. 1 lit. c). Oświadczenie takie winno zostać złożone w terminie kolejnych
7 dni roboczych od dnia naruszenia i skutkować będzie w odniesieniu do
pozostałego okresu trwania umowy a dotychczas wykonane zamówienia
pozostaną rozliczone zgodnie z umową.
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3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej, Wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
4. W sytuacji odstąpienia od umowy przez Zamawiającego jest on uprawniony do
dochodzenia nie tylko kary umownej za odstąpienie, ale także wszystkich innych
kar naliczonych na podstawie umowy do chwili odstąpienia.
5. Oświadczenie o odstąpieniu złożone w terminie zakreślonym w postanowieniach
umowy, zostanie złożone w formie pisemnej oraz powinno zawierać uzasadnienie.
§ 10
Dane osobowe
Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w
rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27.04.2016
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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej:
RODO), dla których Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Biblioteki
Miejskiej w Łodzi, z zastrzeżeniem zawartym w zdaniu drugim. Zamawiający
oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora Danych Osobowych określone w
przepisach RODO także w zakresie dotyczącym danych osobowych Wykonawcy w
sytuacji, w której jest on osobą fizyczną (w tym osobą fizyczną prowadzącą działalność
gospodarczą), a także danych osobowych osób, które Wykonawca wskaże ze swojej
strony do realizacji niniejszej umowy.
§ 11
Zmiana umowy
1. Zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności
formy pisemnej.
2. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Zamawiający dopuszcza następujące zmiany postanowień niniejszej umowy oraz
określa warunki zmian:
a) zmiana osób, o których mowa w § 6 umowy;
b) ograniczenia ilościowe w zakresie realizacji przedmiotu umowy w przypadku,
gdyby rozstrzygniecie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
nastąpiło w terminie uniemożliwiającym zawarcie umowy i wykonanie
zamówienia zgodnie z planowanym terminem rozpoczęcia wydawania Gazety;
c) ograniczenia ilościowe usług w zakresie realizacji przedmiotu umowy przez
Wykonawcę do 20% maksymalnego wynagrodzenia brutto w przypadku
zmniejszenia ilości dni lub miejsc, w których miał nastąpić kolportaż. Obniżenie
wynagrodzenia nastąpi według wartości ceny jednostkowej wynikającej z § 3
ust. 1 umowy;
d) aktualizacja danych Zamawiającego lub Wykonawcy przez co Strony rozumieją
zmianę nazwy firmy lub adresu albo formy prawnej;
e) zmiana obowiązujących przepisów – w tym przypadku Strony będą uprawnione
do zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepisów prawa
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wpływa na prawa i obowiązki Stron umowy, w szczególności zmiana stawki
podatku VAT w odniesieniu do wynagrodzenia, w takim przypadku nie może ulec
zwiększeniu wartość wynagrodzenia brutto.
3. Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do
udokumentowania zaistnienia okoliczności, na które powołuje się, jako podstawę
zmiany umowy. Wniosek o zmianę postanowień umowy wymaga formy pisemnej
wraz z podaniem uzasadnienia, opisem propozycji zmian oraz opisem wpływu na
warunki realizacji umowy.
§ 12
Siła wyższa
1. Strony umowy zgodnie postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki
wynikające z działania siły wyższej, tj. pożarów, powodzi, ataków terrorystycznych,
wojen, klęsk żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych, a także innych zdarzeń,
o charakterze zewnętrznym, na które Strony nie mają żadnego wpływu i których
nie mogły uniknąć bądź przewidzieć w chwili podpisania umowy (siła wyższa).
2. Strona umowy, dla której wskutek siły wyższej, wykonanie zobowiązania objętego
niniejszą umową jest niemożliwe lub znacznie utrudnione jest obowiązana do
bezzwłocznego (nie dłużej niż 7 dni kalendarzowych) poinformowania drugiej
Strony o wystąpieniu i ustaniu działania siły wyższej. Zawiadomienie to określa
rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypełnianie zobowiązań wynikających z umowy,
zakres zobowiązania, którego wykonanie jest niemożliwe lub znacznie utrudnione
oraz środki przedsięwzięte, aby te konsekwencje złagodzić.
3. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest
zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z
umowy, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do
podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu umowy, a
których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.
4. Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły
wyższej, na czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania
siły wyższej ww. obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają
przedłużeniu o okres działania siły wyższej, co zostanie potwierdzone odrębnym
aneksem zawartym na wniosek Strony, której działanie siły wyższej obciąża, przy
czym wniosek ten musi zostać złożony przed upływem tychże terminów pod
rygorem uzasadnionej odmowy jego zawarcia przez drugą Stronę. Zmiana terminu
nie może dotyczyć końcowej daty obowiązywania umowy.
5. W czasie istnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej
nie obciąża się Strony, której siła wyższa utrudnia lub uniemożliwia wykonanie
zobowiązań umownych kosztami zakupów interwencyjnych oraz karami
umownymi, pod warunkiem wywiązania się przez Stronę z obowiązków nałożonych
w ust. 2-4 niniejszego paragrafu.
6. W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej
utrzymują się dłużej niż trzy miesiące od czasu stwierdzenia wystąpienia siły
wyższej, zaś obowiązki określone w ust. 2-4 były realizowane prawidłowo, każda
ze Stron może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w zakresie, w
jakim siła wyższa uniemożliwia jej lub utrudnia wykonanie zobowiązań. Odstąpienie
od umowy ze skutkiem natychmiastowym następuje w formie pisemnej pod
rygorem nieważności w terminie 7 dni roboczych od przekroczenia czasookresu
wskazanego w zdaniu 1.
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§ 13
Zatrudnienie u Wykonawcy
1. Stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca
zobowiązuje się do skierowania do wykonania niniejszego przedmiotu umowy
pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, w zakresie czynności
w przedmiocie dostawy gazet do punktu kolportażu biernego na terenie miasta
Łodzi.
2. Wykonawca w związku z realizacją niniejszej umowy, zobowiązuje się do
przekazania Zamawiającemu na każde jego wezwanie w terminie 5 dni roboczych
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie wymogu, że czynności, o
których mowa w ust. 1 powyżej są wykonywane przez osoby zatrudnione na
podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks pracy, tj.:
a) oświadczenia zatrudnionego pracownika,
b) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie stosunku pracy,
c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego
pracownika,
d) innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe,
niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w
szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia
umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.
3. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazanych w ust. 1 czynności,
Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę
kary umownej w wysokości 500 zł - za każdą osobę poniżej liczby wymaganych
pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę.
4. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie
żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez
Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku
pracy, o których mowa w ust. 2, traktowane będzie jako niespełnienie przez
Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku
pracy osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.
5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o
przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
6. W przypadku realizacji umowy za pomocą podwykonawcy, Wykonawca przyjmuje
na siebie obowiązki określone w ust. 1-4 tzn. obowiązek składania oświadczeń i
dokumentów opisanych w powyższych ustępach oraz zapłaty kar umownych.
7. Wykonawca ma obowiązek podczas realizacji przedmiotu umowy do stosowania
ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696).
8. Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1 do realizacji przedmiot umowy będzie trwać
w całym okresie wykonywania przedmiotu umowy, a w przypadku rozwiązania
stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca zobowiązuje się do
zatrudnienia, na podstawie stosunku pracy, na to miejsce innej osoby w terminie
14 dni od dnia rozwiązania umowy z dotychczas zatrudnioną osobą.
§ 14
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Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.
Załączniki:
1) Lista adresów do dystrybucji biernej – Załącznik nr 1
2) Kopia oferty Wykonawcy – Załącznik nr 2
3) ……………….– Załącznik nr 3
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