
 Załącznik A 
 
 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 
 

 
Po przeprowadzeniu procedury zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 
sukcesywną dostawę prasy dla potrzeb Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim            zostanie 
zawarta umowa o następującej treści:  
 

1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do  dostarczania prasy dla potrzeb Urzędu 

Miasta  Piotrkowa Trybunalskiego, wg wykazu stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej 
umowy. 

2. Wykonawca będzie dostarczał prasę do siedziby Urzędu Miasta w Piotrkowie   Trybunalskim, 
PasaŜ K. Rudowskiego 10, za wyjątkiem 1 egzemplarza ,,Gazety Prawnej”, który będzie 
dostarczany  Audytorowi Wewnętrznemu na adres ul. Sienkiewicza 16a w Piotrkowie 
Trybunalskim, codziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku, do godziny 700. 

 

2 
Strony dopuszczają moŜliwość niewielkich zmian w ilości lub asortymencie dostarczanej prasy, na 
wniosek Zamawiającego zaakceptowany przez Wykonawcę. 
 

3 
Umowa zawarta jest na czas określony od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. 
 

4 
1. NaleŜność za dostarczaną prasę Zamawiający będzie regulował kwartalnie, w kwotach 

wynikających z ilości dostarczonych egzemplarzy i cen jednostkowych poszczególnych tytułów 
wymienionych w ofercie Wykonawcy, przelewem, na konto Wykonawcy w Banku 
...............................w…………………………... nr rachunku ......................... w ciągu 14 dni od 
daty otrzymania faktury. 

2. Łączna wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy,  
z uwzględnieniem ewentualnych zmian wynikających z § 2 niniejszej umowy nie przekroczy 
kwoty .................  zł brutto (słownie:................................................... groszy). 

 
5 

1. Strony ustalają, iŜ obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne. 
2.  Kary umowne naliczane mogą być w następujących wypadkach i wysokościach: 
a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy  – 10 zł za kaŜdą godzinę  zwłoki z winy 
Wykonawcy 

           -    w razie  odstąpienia od umowy z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy– 5% wynagrodzenia,               
o którym mowa w § 4 ust.2, 

b) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
-    w razie odstąpienia od umowy z przyczyn zaleŜnych od Zamawiającego - 5 %  

   wynagrodzenia o którym mowa w § 4 ust.2. 
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyŜszającego 

wysokość zastrzeŜonych kar umownych. 



4. NaleŜne kary umowne mogą zostać potrącone z wynagrodzenia  naleŜnegoWykonawcy. 
 

6 
Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane wyłącznie  w formie aneksu podpisanego przez obie 
strony, z zastrzeŜeniem art.144 Prawa zamówień publicznych. 
  

7 
KaŜda ze stron ma prawo rozwiązać umowę za wypowiedzeniem z zachowaniem 1 -miesięcznego okresu 
wypowiedzenia. 
Zamawiający moŜe rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeŜeli Wykonawca 
dziesięciokrotnie nie dopełni obowiązku dostarczenia prasy do Urzędu przed godziną 07:00. 
 

8 
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego i ustawy  prawo zamówień publicznych. 
 

9 
Ewentualne spory wynikające z postanowień niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny 
właściwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego. 
 

10 
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 dla kaŜdej ze stron. 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY:                     WYKONAWCA: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


