
UMOWA / / Z/ /2014

zawarta w Płocku w dniu 2014 roku pomiędzy:
Gminą - Miasto Płock z siedzibą w Płocku, pl. Stary Rynek 1, reprezentowaną przez:
1. Pana Romana Siemiątkowskiego - Zastępcę Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki
Społecznej działającego na podstawie upoważnienia Nr 264/2013 z dnia 10 września
2013r. udzielonego przez Prezydenta Miasta--Płocka
oraz

2. Panią Dorotę Kozanecką - p. o. Sekretarza Miasta Płocka działającą na podstawie
upoważnienia Nr 263/2013 z dnia 10 września 2013r. udzielonego przez Prezydenta
Miasta Płocka,

zwaną dalej Zamawiającym
a

zwanymi zwaną dalej Wykonawcą,
o następującej treści:

§ 1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadania polegającego
na dostawie prasy na własny koszt dla Urzędu Miasta Płocka według poniższej
specyfikacji:
a) codzienne dostarczanie do siedziby Urzędu Miasta Płocka, budynek C (portiernia)
do godziny 7.00 własnym transportem zamówionych tytułów - zgodnie z
załącznikiem do niniejszej umowy,

b) dostarczanie prasy codziennej oraz wydawnictw periodycznych w dniu ich
wydania,

_c) dostarczanie wydawnictw zagranicznych z jednodniowym opóźnieniem w stosunku
do dnia wydania,

d) w przypadku, gdy dzień przypadający na termin dostawy jest dniem wolnym od
pracy (w tym sobota), Wykonawca dostarczy Zamawiającemu czasopisma w
pierwszym dniu roboczym po upływie tego terminu,

e) dostarczenie loginów i haseł umożliwiających korzystanie z wydań elektronicznych
lub portali.

2. Ewentualne reklamacje ilościowe lub jakościowe zgłoszone przez Zamawiającego,
Wykonawca obowiązany jest uwzględnić niezwłocznie i w ciągu godziny od chwili
zgłoszenia reklamacji, dostarczyć brakujące tytuły lub dokonać wymiany w przypadku,
gdy reklamacja dotyczy jakości.

3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikłe z winy Wydawcy lub
importera prasy obcojęzycznej, a Wykonawca je udokumentuje.

4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać prasę do Zamawiającego w sposób
zabezpieczający prasę przed uszkodzeniem mechanicznym bądź wpływem czynników
atmosferycznych.

§2
Zamawiający dopuszcza możliwość jednostronnego zmniejszenia ilości tytułów bez zgody
Wykonawcy za uprzednim tygodniowym pisemnym wypowiedzeniem.

§3
1. Zamawiający zobowiązuje się do:
a) zapłaty na rzecz Wykonawcy za całość zamówionej i dostarczonej prasy cenę
roczną w wysokości •.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.• (słownie:
..................................................................) brutto,

b) regulowania należności za dostarczoną prasę w okresach miesięcznych na
podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, w terminie 14 dni od daty



otrzymania faktury. Fakturę należy wystawić, wskazując numer niniejszej umowy
według centralnego rejestru Zamawiającego, na:

Gmina - Miasto Płock
pl, Stary Rynek 1

09-400 Płock
NIP: 774-31-35-712

Za datę płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego,

c) odbierania zamówionych egzemplarzy w miejscu czasie uzgodnionym z
Wykonawcą,

d) codziennego sprawdzania zgodności zawartości paczki z dostarczonym wraz z
prasą ilościowo - wartościowym dowodem dostaw.

§4
Ilościowo - wartościowy dowód dostawy, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt d) jest
rzeczywistym potwierdzeniem dostawy wymienionych w nim tytułów, na podstawie której
dokonywane jest rozliczenie finansowe.

§5
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w razie powtarzających się
3-krotnie nienależytych dostaw prasy w ciągu miesiąca, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % kwoty brutto wynikającej z
ostatniej faktury dotyczącej nienależytej dostawy prasy.

2. Nienależyta dostawa prasy oznacza: niedostarczenie prasy w określonych terminach,
niedostarczenie wszystkich tytułów prasowych oraz dostarczenie prasy w sposób
odbiegający od określonego w § 1.

3. W przypadku powtarzającej się 3-krotnie sytuacji o której mowa w ust. l,
Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w terminie 14
dni od powzięcia wiadomości o tej okoliczności. W tym przypadku Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia, o którym mowa w §
3 ust. 1 pkt a).

4. Strony ustalają, że kary umowne mogą zostać potrącone z przysługującego
Wykonawcy wynagrodzenia.

5. -W razie wyrządzenia szkody przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych
Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

§6
Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 01.01.2015r. do31.12.2015r.

§7
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 miesiąca od powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawcą może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§8
1. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich
informacji uzyskanych w związku z wykonaniem przedmiotu umowy.

2. Przez obowiązek, o którym mowa w ust. 1 rozumie się w szczególności zakaz:
1) zapoznawania się przez Wykonawcę z dokumentami, analizami, zawartością
dysków twardych i innych nośników informacji nie związanych z przedmiotem
zamówienia,

2) gromadzenia, kopiowania oraz powielania dokumentów i danych,
a w szczególności udostępniania ich osobom trzecim lub informowania osób
trzecich o danych objętych przepisami o ochronie danych lub stanowiących
własność Zamawiającego.

3. Wykonawca zobowiązuje się nie wykorzystywać własnego sprzętu informatycznego na
terenie siedziby Zamawiającego bez jego wiedzy i zgody.



4. Wykonawca obowiązany jest do zapewnienia, aby jego pracownicy, a także osoby
trzecie, przy udziale których wykonuje umowę dla Zamawiającego, przestrzegali tych
samych reguł poufności określonych w niniejszym dokumencie. Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za należyte wypełnienie zobowiązania wskazanego w zdaniu
poprzedzającym, a za działania lub zaniechania osób trzecich odpowiada jak za swoje
własne.

5. Wykonawca obowiązany jest również do podjęcia pozytywnych działań zmierzających
do ochrony informacji poufnych Zamawiającego i jego Klientów,
o ile w trakcie wykonywania umowy mogłoby dojść do ujawnienia takich informacji
poza wiedzą i zgodą Zamawiającego.

6. Wykonawca zobowiązany jest nie wprowadzać do budynku będącego siedzibą
Zamawiającego osób trzecich.

7. Postanowienia ust. 1-6 nie będą miały zastosowania do informacji, które:
1) zostały opublikowane lub stały się jawne bez naruszenia niniejszej umowy;
2) zostały ujawnione przez strony trzecie bez naruszenia zasady poufności określonej
niniejszą umową;

3) zostały ujawnione na podstawie odpowiedniego przepisu prawa, wyroku sądowego
lub decyzji administracyjnej.

8. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Polityką Zintegrowanego Systemu
Zarządzania Urzędu Miasta Płocka oraz innymi właściwymi dla danej usługi
regulacjami Systemu, dostępnymi na stronie www.zsz.plock.eu.

§9
1. Do umowy nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późno zm.), na podstawie art. 4 pkt 8 tej
ustawy.

2. W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą umową, mają zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego i inne właściwe dla przedmiotu umowy.

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod
rygorem nieważności.

4. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy Strony poddają
rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla
, Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Umowę sporządziła formalnie: Lidia Żóltowska (WOP-IV)
Umowę sprawdzil merytorycznie:


