
 

 

 

 

 

            

                  Szczecin, ......... 2018 r. 

 

UMOWA nr … /2018 

zawarta w dniu ........ 2018, w Szczecinie pomiędzy 

      

Zamkiem Książąt Pomorskich w Szczecinie, z siedzibą: 70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34, 

działającym jako instytucja kultury Województwa Zachodniopomorskiego, wpisana do Rejestru 

Instytucji Kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego pod nr 

RIK/1/99/WZ; reprezentowanym przez Dyrektora Zamku, Barbarę Igielską, 

zwanym dalej w niniejszej umowie Zamawiającym 

a  

…………………………………………………………… 

zwanym dalej w niniejszej umowie Wykonawcą, 

a wspólnie zwanymi dalej Stronami.  

§ 1 
 

1. Przedmiotem Umowy jest kolportaż materiałów promocyjnych przez Wykonawcę w miejscach 
wskazanych przez Zamawiającego zgodnie z jego instrukcjami. 

2. Na podstawie umowy Wykonawca zobowiązany będzie do kolportażu w szczególności 
następujących materiałów: 

a. raz w miesiącu informator Zamkowe Propozycje Kulturalne w nakładzie od 1 500 do 2 000 szt. 
do rozkolportowania w maksymalnie 100 punktach; 

b. raz w miesiącu program Kina Zamek w nakładzie 750 szt. do rozkolportowania w maksymalnie 
25 punktach; 

c. informatorów, ulotek i plakatów różnego rodzaju jednorazowo w nakładach od 10 szt. do 50 
szt. plakatów oraz od 500 szt. do 2 000 szt. ulotek i informatorów do rozkolportowania w od 10 
do 100 punktach.  

3. Wykonawca oświadcza, iż posiada siły i środki do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z 
postanowieniami niniejszej Umowy.  

4. Przy wykonywaniu przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany będzie dbać o interes i 
reputację Zamawiającego. 

5. Wykonawca nie będzie uprawniony do podzlecenia wykonania przedmiotu umowy osobom 
trzecim, chyba że za wyraźną zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem 
nieważności. 

6. Na podstawie niniejszej Umowy Zamawiający nie ma obowiązku zlecać Wykonawcy wykonywania 
kolportażu materiałów Wykonawcy, jak również nie jest w żaden sposób ograniczony w zlecaniu 
wykonywania analogicznych świadczeń osobom trzecim. 

 
 
 



 

 

 

§ 2 
 

1. Kolportaż ulotek będzie wykonywany na podstawie jednorazowych zleceń 
kierowanych przez Zamawiającego do Wykonawcy, jednak termin kolportażu 
materiałów, o których mowa w §1 ust. 2 pkt a) i b) może zostać ustalony przez Zamawiającego z 
wyprzedzeniem. 

2. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy zlecenia drogą elektroniczną na  adres e-
mail:…………………….. 

3. Strony ustalają, że punkty kolportażu znajdować się będą na terenie Szczecina w dzielnicach 
Zachód, Śródmieście, Północ, tj. na terenie „lewobrzeża”. Zlecenie kolportażu ulotek poza ww. 
obszar może nastąpić wyłącznie za zgodą Wykonawcy. 

4. Zamawiający każdorazowo powiadomi Wykonawcę drogą elektroniczną na adres e-mail: 
……………………… o dniu odbioru materiałów promocyjnych w celu ich kolportażu od 
Zamawiającego z siedziby Zamawiającego. 

5. Wykonawca będzie zobowiązany wykonać kolportaż materiałów w terminie 3 dni od dnia odbioru 
materiałów promocyjnych wskazanego przez Zamawiającego zgodnie z ust. 4 powyżej.  

6. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania drogą elektroniczną 
na adres elektroniczny: promocja@zamek.szczecin.pl fotorelacji zdjęciowej z wykonanego 
kolportażu. 

 
§ 3 

 
1. Niniejsza Umowa obowiązuje od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. 
2. Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo rozwiązania niniejszej Umowy bez wypowiedzenia 

w przypadku jakiegokolwiek naruszenia niniejszej Umowy przez Wykonawcę. 
  

§ 4 
 

1. Z tytułu realizacji niniejszej umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonanie kolportażu 
do każdego punktu zgodnie ze zleceniem Zamawiającego w wysokości:  
 
: ………………………………. brutto 

       w tym: 
            wartość netto:……………………………….. 
            podatek VAT: ………………………………… 
2. Wynagrodzenie za kolportaż należne będzie wyłącznie w przypadku należytego dostarczenia do 

punktu kolportażu wszystkich materiałów zgodnie ze zleceniem Zamawiającego. W przypadku 
skierowania do Wykonawcy żądania, o którym mowa w §2 ust. 7 Umowy, wynagrodzenia należne 
jest wyłącznie w przypadku dostarczenia fotorelacji zdjęciowej.  

3. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne z dołu raz w miesiącu na podstawie 
należycie doręczonej i prawidłowo wystawionej faktury VAT adres e-mail Zamawiającego: 
faktury@zamek.szczecin.pl. 
 

§ 5 
 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie przedmiotu Umowy w pełnej 
wysokości. 

2. Strony ustalają, że Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w następujących 
przypadkach i w podanych wysokościach. 

a. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za opóźnienie w wykonaniu zlecenia w 
terminie, o którym mowa w §2 ust. 6, w wysokości 5% wynagrodzenia brutto za każdy dzień 
opóźnienia, 

b. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy w całości 
lub części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w  wysokości 1 000 zł, 

c. w przypadku zagubienia lub zniszczenia przekazanych materiałów Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500% ich wartości. Wartość materiałów zostanie 
oszacowana na podstawie prawidłowo wystawionej faktury z drukarni za ich druk. 

3. Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 
ww. kar umownych. 

mailto:promocja@zamek.szczecin.pl
mailto:faktury@zamek.szczecin.pl


 

 

 

 
§ 6 

 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy  

Kodeksu cywilnego. 
2. Wszelkie spory mogące wynikać podczas realizacji niniejszej umowy Strony zobowiązują się 

rozstrzygać polubownie, a w przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia spory te 
będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod 
rygorem nieważności i będą sporządzane w postaci podpisanych przez obie Strony aneksów do 
Umowy. 

4. Jakikolwiek przelew wierzytelności z niniejszej umowy wymaga dla swej skuteczności pisemnej 
zgody drugiej Strony. 

5. Załącznik Nr 1 - oferta cenowa wykonawcy stanowi integralną część umowy. 
6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego  jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 

………………….      …………………. 


