
Wzór umowy

UMOWA …............./ …................./ Z/.............../……………….

zawarta  w  Płocku  w  dniu  …........................................  roku  pomiędzy:
Gminą-Miasto  Płock pl.  Stary  Rynek 1,  09-400 Płock zwaną  dalej Zamawiającym
reprezentowaną przez:
1. Pana Romana Siemiątkowskiego - Zastępcę Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki

Społecznej,  działającego  na  podstawie  upoważnienia  Prezydenta  Miasta  Płocka
nr 609/2015 z dnia 14 października 2015 r.

2. Pana  Krzysztofa  Krakowskiego  - Sekretarza  Miasta  Płocka,  działającego
na  podstawie  upoważnienia  Prezydenta  Miasta  Płocka  nr  610/2015  z  dnia
14 października 2015 r. 

a
……………………………………………………………………..
zwaną dalej Wykonawcą, 
o następującej treści.

§ 1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadania polegającego

na dostawie  prasy  na  własny  koszt  do  Urzędu  Miasta  Płocka  według  poniższej
specyfikacji:
a) codzienne  dostarczanie  do  siedziby  Urzędu  Miasta  Płocka  pl.  Stary  Rynek  1,

budynek C (punkt ochrony)  wejście od ul. Zduńskiej, 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  przedmiot umowy
w pierwszym dniu roboczym po upływie tego terminu,

e) dostarczenie loginów i haseł umożliwiających korzystanie z wydań elektronicznych
oraz portali w terminie 2 dni roboczych od dnia obowiązywania umowy lub w ciągu
2 dni roboczych od ukazania się wydania elektronicznego.

2. Ewentualne  reklamacje  ilościowe  lub  jakościowe  zgłoszone  e-mailem  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,  Wykonawca zobowiązany jest  do  udokumentowania
w/w opóźnień.

4. Wykonawca  zobowiązuje  się  dostarczać  przedmiot  umowy do  Zamawiającego
w  paczkach zabezpieczonych  przed  uszkodzeniem  mechanicznym  i  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 ……………...zł (słownie: …………………………….. 00/100) brutto,

b) regulowania  należności  za  dostarczoną  prasę  w  okresach  miesięcznych  na
podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę, w terminie 30. dnia od daty



wpływu faktury do Zamawiającego. Faktury należy wystawiać, 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) Zamawiający  dopuszcza,  na  wniosek  Wykonawcy,  przyspieszenie  płatności  za
wystawioną fakturę pod warunkiem udzielenia  skonta.  W przypadku dokonania
przez Zamawiającego płatności w terminie wcześniejszym niż ustalony w ust. 1
pkt  b)  umowy,  Strony  ustalają,  że  skonto  będzie  wynosiło  równowartość
oprocentowania w wysokości 5 % w skali roku od należności z faktury za każdy
dzień płatności dokonanej przed terminem określonym w ust. 1 pkt b).

d) Zamawiający zastrzega, iż możliwość dokonania zapłaty przed terminem będzie
uzależniona od jego sytuacji ekonomiczno-finansowej,

e) odbierania  zamówionego  przedmiotu  umowy  w  miejscu  i  czasie  uzgodnionym
z Wykonawcą,

f) codziennego sprawdzania zgodności zawartości paczki z dostarczonym dowodem
dostawy określającym jej ilość/wartość. 

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

§ 5
1. Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną  w  razie  powtarzających  się

3-krotnie nienależytych dostaw prasy w ciągu miesiąca, w wysokości  10 % kwoty
brutto wynikającej z faktury dotyczącej nienależytej dostawy prasy. 

2. Nienależyta dostawa prasy oznacza w szczególności: niedostarczenie prasy w określo-
nych terminach, niedostarczenie wszystkich tytułów prasowych oraz dostarczenie pra-
sy w sposób odbiegający od określonego w § 1 umowy.

3. W przypadku powtarzającej się 3-krotnie sytuacji, o której mowa w ust. 1, Zamawia-
jący może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w terminie 14 dni od
powzięcia wiadomości o tej okoliczności. W tym przypadku Wykonawca zapłaci Zama-
wiającemu 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
1.Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
2.Każdej  ze  Stron  przysługuje  prawo  rozwiązania  umowy  z  zachowaniem
1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. 
3. Wykonawca jest zobowiązany realizować przedmiot umowy w okresie wypowiedzenia,
o którym mowa w ust. 2.

§ 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
lub  dalsze  wykonywanie  umowy  może  zagrozić  istotnemu  interesowi  państwa  lub
bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawcą
może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 8
Zamawiający  udostępnia  na  swojej  stronie  internetowej  www.zsz.plock.eu Politykę
Zintegrowanego Systemu Zarządzania  oraz pozostałe regulacje systemowe przyjęte  w
Urzędzie Miasta Płocka do stosowania.

http://www.zsz.plock.eu/


§ 9
1. Do umowy nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), na podstawie art. 4 ust. 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 w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy
Strony będą starały  się rozstrzygać polubownie.  W przypadku braku porozumienia
spór  zostanie  poddany  pod  rozstrzygnięcie  właściwego  ze  względu  na  siedzibę
Zmawiającego sądu powszechnego.

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

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

 

Umowę sporządziła formalnie: Lena Kołodziejska-Grabowska (WOP-IV)
Umowę sprawdził/ła merytorycznie:


	ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

