wzór
UMOWA
Zawarta w dniu .............................w Trzebnicy w wyniku przeprowadzonego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podst.
Art. 39
i następnych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (teks jedn.
Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy Gminnym Centrum Kultury i Sportu, ul.
Prusicka

12,

55-100 Trzebnica, NIP: 915-15-91-363, zwanym w treści umowy Zamawiającym
reprezentowanym przez Agnieszkę Pawlaczek – p.o. Dyrektora,
przy kontrasygnacie Marzeny Zalewskiej - Głównego Księgowego

a ..................................................................
z
siedzibą.................................................................zarejestrowaną.........................................
...reprezentowaną

przez:.....................................................zwaną

w

treści

umowy

„Wykonawcą” o następującej treści.

§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi polegającej
na drukowaniu Dwutygodnika Samorządowego Gminy Trzebnica pt. Panorama
Trzebnicka
w liczbie wydań do 22, każde w nakładzie 10 tys. egz.
2. Sposób przekazania Wykonawcy materiału do druku:
1). za pośrednictwem poczty internetowej,
2). w formie plików poscriptowych lub formacie pdf,
3). poprzez dostęp do konta FTP, zabezpieczonego hasłem.
Materiały do druku przekazywane będą Wykonawcy w dniu wydruku.
3. Miejscem dostarczenia każdego z wydrukowanych nakładów dwutygodnika jest
siedziba Zamawiającego tj. Gminne Centrum Kultury i Sportu, ul. Prusicka 12 55-100
Trzebnica
§2
1. Umowę strony zawierają na czas określony tj. od dnia podpisania umowy do dnia
31.12.2016 r.
2. Strony ustalają termin przekazania Zamawiającemu wydrukowanego nakładu każdego z
wydań dwutygodnika na 2 dni od przekazania materiałów do druku przez
Zamawiającego.
3. Przekazanie wydrukowanego nakładu każdego z wydań następować będzie na
podstawie protokołu podpisanego przez uprawnionych pracowników wyznaczonych
przez strony.
§3
1. Po wydrukowaniu każdego nakładu Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu
Zamawiającemu otrzymanych materiałów.

2. Wykonawca ponosi
Zamawiającego.

odpowiedzialność

za

utratę

lub

uszkodzenie

materiałów

§4
1. Strony ustalają za wykonanie przedmiotu umowy następujące wynagrodzenie:
1.1 Wynagrodzenie za wykonanie wydruku jednego wydania Dwutygodnika
Samorządowego Gminy Trzebnica – Panorama Trzebnicka strony ustalają w
wysokości ………………… zł netto co po dodaniu należnego podatku od towarów i
usług VAT ... % daje cenę brutto…………………..zł
(słownie: ………………………………………………..złotych brutto).
1.2 Koszt wydania 22 wydań Dwutygodnika Samorządowego Gminy Trzebnica –
Panorama Trzebnicka nie może przekroczyć ………………………………………zł netto
co po dodaniu należnego podatku od towarów i usług VAT ... daje cenę
brutto…………………..zł
(słownie:
……………………………………………………………..złotych brutto).
2. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy będzie się odbywało na podstawie
wyliczenia nakładu wydania Dwutygodnika w oparciu o cenę ustaloną w § 6 ust. 1 pkt
.1.1, pkt. 1.2 fakturami VAT wystawionymi przez Wykonawcę za każdą potwierdzoną
przez Zamawiającego protokołem odbioru bez zastrzeżeń dostawę jednego wydania
czasopisma.
w
formie
przelewu
na
konto
Wykonawcy
3. Zapłata
nastąpi
...........................................................
w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury.
§5
1. W razie opóźnienia w wykonaniu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.5% wynagrodzenia
określonego w § 5 ust. 1 pkt. 1.1 za każdy dzień opóźnienia, a jeżeli opóźnienie
przekroczy
3 dni - 3% za każdy kolejny dzień.
2. W przypadku kiedy opóźnienie w wykonaniu umowy przekroczy 14 dni Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od upływu wskazanego okresu opóźnienia.
W tej sytuacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20%
wynagrodzenia określonego § 5 ust. 1 pkt. 1.1.
3. Zamawiający może wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia
w przypadku powtarzających się naruszeń warunków umowy po stronie Wykonawcy.
4. Jeżeli zastrzeżone kary umowne nie pokryją w całości poniesionej szkody,
dopuszczalne jest dochodzenie przez Zamawiającego odszkodowania uzupełniającego
przewyższającego karę umowną do wysokości faktycznie poniesionej szkody.
5. Naliczone Wykonawcy kary umowne mogą być potrącane z wierzytelnościami
Wykonawcy.
§6
Wszelkie zmiany treści niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej

pod rygorem

nieważności.
§7
Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej Umowy strony zobowiązują się rozstrzygać
polubownie.
W razie braku porozumienie spory będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla miejsca siedziby
Zamawiającego.
§8

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych
§9
Umowę sporządzono w 4 egzemplarzach po dwa egzemplarze dla Zamawiającego i dla
Wykonawcy.

