Umowa numer ...................................................................
Zawarta w dniu ………................. roku w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy:
Gminą Ostrowiec Świętokrzyski NIP 661-000-39-45 – Urzędem Miasta w Ostrowcu Św.,
ul. Głogowskiego 3/5, reprezentowaną przez:
- Sekretarz Miasta – Anna Niedbała
na mocy pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Ostrowca Św. Zarządzenie Nr V/396/2019
z dnia 31 lipca 2019 r.
zwaną dalej „Kupującym”
a
………………………………………………………………………….
zarejestrowaną
w
KRS pod numerem …………………. numer NIP:………………. zwaną dalej
„Dostawcą”, reprezentowaną przez:
- …………………………………………………………………………
zwaną dalej „Sprzedawcą”
po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości
szacunkowej
nie
przekraczającej
kwoty
30.000
euro
netto
i
wybraniu
w dniu……………. 2019 r. oferty Sprzedawcy jako najkorzystniejszej została zawarta
umowa następującej treści:
§1
1.Kupujący zleca, a Sprzedawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy pn.:
„Sprzedaż prasy codziennej, czasopism fachowych i elektronicznego dostępu do
pozycji prasowych dla Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, ul. Głogowskiego 3/5
w 2020 roku”
2.Przedmiotem umowy, określonym w ust. 1, jest sprzedaż i systematyczne
dostarczanie przez Sprzedawcę prasy do siedziby Kupującego. Przez prasę na potrzeby
niniejszej umowy rozumie się prasę krajową codzienną (dzienniki) i periodyki,
z uwzględnieniem ust.3.
3.Tytuły prasowe będące przedmiotem umowy, o którym mowa w ust.2 , wraz
z wyszczególnieniem tytułu prasowego dostarczonego w wersji elektronicznej, ceny
jednostkowe brutto za poszczególne tytuły prasowe oraz ich ilość określa załącznik
do niniejszej umowy, stanowiący jej integralną część.
4.Kupujący zastrzega sobie prawo dokonywania w okresie trwania umowy zmian
co do tytułów i ilości egzemplarzy, o których mowa w ust. 3 (zmniejszenia lub zwiększenia),
z uwzględnieniem jednostkowych cen brutto wynikających z załącznika do niniejszej umowy.
5.Każdorazowa zmiana, o której mowa w ust.4, będzie wymagała pisemnego
powiadomienia Sprzedawcy przez Kupującego, z 7-dniowym wyprzedzeniem.

§2
1.Prasę Sprzedawca będzie dostarczał Kupującemu pod adres jego siedziby codziennie
w godzinach od 6:00 do 7:30.
2.Kupujący zobowiązuje się do:
1) odbierania zamówionej prasy w miejscu i czasie określonym w ust. 1,
2) każdorazowego sprawdzania dostarczonej prasy co do ilości, jakości
i ceny brutto, poprzez porównanie z załączonym dowodem dostawy,
3) zgłaszania Sprzedawcy ewentualnych reklamacji, telefonicznie lub
faksem - do godziny 13.00 w dniu otrzymania dostawy, której
reklamacja dotyczy.
3.W przypadku stwierdzenia przez Kupującego nieprawidłowości (tytuł, ilość
egzemplarzy) w dostawie prasy, Sprzedawca zobowiązany jest do ich usunięcia
tj. uzupełnienia lub wymiany i dostarczenia do siedziby Kupującego w następnym dniu, po
dniu w którym Kupujący zgłosił reklamację w trybie ust.2 pkt 3.
4.Koszty transportu prasy, o którym mowa w ust. 1 i 3, do siedziby Kupującego
obciążają Sprzedawcę.
§3
1.Strony ustalają łączną szacunkową wysokość wynagrodzenia Sprzedawcy
za przedmiot umowy, zgodnie z ofertą Sprzedawcy, z zastrzeżeniem §1 ust.4, na
kwotę……..... zł brutto ( słownie:………………………………………………………..),
która obejmuje poniższe kwoty zawierające podatek VAT na poszczególne tytuły, zgodnie
z załącznikiem do niniejszej umowy:
1) kwotę…………... zł(słownie:……………………………………………….)
zawierającą podatek VAT w wysokości 8%.
2) kwotę...................zł (słownie:………………………………………………)
zawierającą podatek VAT w wysokości 5%.
3) kwotę……………zł (słownie:………………………………………………)
zawierającą podatek VAT w wysokości 23%.
2.Strony ustalają, że wynagrodzenie Sprzedawcy, określone w ust. 1, ma charakter
ryczałtowy oraz będzie podlegało zmianie jedynie w przypadku zmiany w okresie trwania
umowy ustawowych stawek podatku VAT.
3.Wynagrodzenie Sprzedawcy będzie wypłacane na podstawie wystawionych przez
niego faktur częściowych za każdy miesiąc kalendarzowy, z zastrzeżeniem § 4 ust.2.
4. Faktura wystawiona przez Sprzedawcę powinna zawierać w swej treści poniższy
opis: Nabywca: Gmina Ostrowiec Świętokrzyski
NIP: 661-000-39-45
Odbiorca (płatnik): Urząd Miasta ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400
Ostrowiec Świętokrzyski
5. Faktury, o których mowa w ust. 3, wystawiane będą do każdego 10 dnia następnego
miesiąca kalendarzowego - za dostawę za poprzedni miesiąc kalendarzowy. Sprzedający
zobowiązuje się dokonać zapłaty w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury, pod rygorem
odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. Faktura za miesiąc grudzień
zostanie dostarczona do dnia 28 grudnia 2020 r. i zapłacona w terminie do dnia 31 grudnia
2020 r.
6.Należności z tytułu faktur, o których mowa w ust.3,4 i 5, Kupujący będzie regulował
przelewem na rachunek Sprzedawcy numer…………………………………………………….

Kupujący oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, posiada numer NIP : 661-000-39-45
i wyraża zgodę na wystawianie faktur bez podpisu.
7.Rozbieżności pomiędzy wysokością wynagrodzenia wynikającego z faktur,
o których mowa w ust 3, 4, 5 i 6, a faktyczną ilością i tytułami dostarczonej prasy, będą
usuwane po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, w następującym po nim
miesiącu kalendarzowym, na podstawie faktur korygujących, z uwzględnieniem § 4 ust.2.
§4
1.W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez
Sprzedającego, Kupującemu przysługują od Sprzedawcy poniższe kary umowne:
1) w przypadku konieczności odstąpienia przez Kupującego od umowy lub jej
rozwiązania bez wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy
- w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1.
2) w przypadku niewykonania przez Sprzedawcę przedmiotu umowy ( zerwanie
umowy) – 20 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1.
3) co najmniej 6-krotnego w okresie miesiąca uchybienia przez Sprzedawcę
terminom lub godzinom określonym w § 2 ust.1 i ust.3 – w wysokości 3 % łącznego
wynagrodzenia brutto przysługującego Sprzedawcy za dany miesiąc.
2.Kwota kar umownych, o których mowa w ust.1, zostanie potrącona
z faktury wystawionej przez Sprzedawcę na kwotę brutto odpowiednio za dany miesiąc
kalendarzowy lub z faktury wystawionej za ostatni miesiąc obowiązywania niniejszej umowy.
Potrącenie nastąpi na podstawie noty księgowej wystawionej przez Kupującego.
3.W przypadku, gdy kary umowne, o których mowa w ust.1 nie pokryją w pełni
szkody poniesionej przez Kupującego, ma on prawo dochodzić od Sprzedawcy
odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach.
§5
1.Umowa zostaje zawarta na okres od 2 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
2.Kupującemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania terminu
wypowiedzenia w przypadku nie wywiązywania się lub niewłaściwego wywiązywania się
przez Sprzedawcę
z obowiązków wynikających z umowy, pomimo co najmniej
dwukrotnego pisemnego zgłoszenia tego faktu przez Kupującego.
§6
Zmiany treści niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną w formie
pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.
§7
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§8
Wszelkie spory wynikłe pomiędzy stronami na tle niniejszej umowy podlegają
rozstrzygnięciu przez sądy powszechne.
§9
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Kupującego i jeden
dla Sprzedawcy.

Sprzedawca :

Kupujący :

