
Umowa …………………………………………………. 
(rubryka samorządowa) 

 
Zawarta w dniu ............................................... roku w Piotrkowie Trybunalskim pomiędzy: 

Miastem Piotrków Trybunalski, PasaŜ Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski, NIP: 771-27-98-771, zwanym 

w treści umowy „Zamawiającym”, w imieniu którego działa Pan Andrzej Kacperek – Wiceprezydent Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego 

a........................................., w imieniu którego działa .....................................,  zwanym dalej „Wykonawcą”, została zawarta 

umowa następującej treści:  

 

Zamówienia dokonano w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art.10 ust. 1 oraz art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn .zm.). 
 
 

§ 1  
Przedmiot umowy  

Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przygotowanie i publikację rubryki samorządowej (zwanej dalej 
rubryką) w czasopiśmie lokalnym „.....................” o numerze ISNN ........................... ukazującym się ................ raz w tygodniu. 

 
§ 2 

Warunki techniczne 
1) Rubryka będzie publikowana raz w tygodniu na ................ stronie redakcyjnej czasopisma „...........................” z informacją, 

Ŝe „Rubryka powstaje we współpracy z Zespołem Rzecznika Prasowego Prezydenta Miasta” 
2) Objętość: nie mniej niŜ ½ strony 
3) Rubryka będzie zawierać między innymi następujące elementy (teksty i fotografie):  

a) prezentacja działań Prezydenta Miasta i radnych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, 
b) najwaŜniejsze informacje z Ŝycia lokalnej społeczności, 
c) komunikaty Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, z wyłączeniem ogłoszeń o przetargach,  
d) inne informacje o charakterze samorządowym np. prawo samorządowe, ogłoszenia, relacje z sesji Rady Miasta, 

wyjaśnienia, informacje o zamierzeniach itp. 
4)  Zamawiający wysyła treść, jaką zawierać będzie rubryka w terminie 2 dni przed ukazaniem się czasopisma tj. do .........., 

a Wykonawca po zredagowaniu przesyła w wersji elektronicznej (w formacie PDF) projekt rubryki do zaakceptowania 
Zamawiającemu tego samego dnia do godz. 15.00. 

5) Za wygląd graficzny i skład rubryki odpowiada Wykonawca. 
6) Za treści przesłane w celu publikacji w rubryce odpowiada Zamawiający. 
7) Fotografie przesłane w celu publikacji w rubryce muszą być zaakceptowane przez Wykonawcę pod względem jakości 

technicznej. 
8) Zamawiającemu przysługuje prawo rezygnacji z publikacji rubryki, w zamian za rubrykę dwukrotnie większą w innym 

wydaniu, wskazanym przez Zamawiającego. W tym przypadku Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym ma prawo 
zamieścić podwójna rubrykę na innej stronie. O rezygnacji z rubryki w danym numerze Zamawiający obowiązany jest 
powiadomić Wykonawcę dwa dni przed ukazaniem się numeru, tj. do ................... do godz. 12.00.  

 
§ 3 

Wynagrodzenie 
1) Umowa została zawarta na czas określony od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2009 roku. 
2) Koszt jednej rubryki w jednym wydaniu czasopisma strony ustalają na poziomie ............ zł netto + 22% VAT (słownie: 

................ złotych .................. groszy netto). 
3) Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie miesięczne zaleŜne od ilości 

opublikowanych rubryk. 
4) Wynagrodzenie  o którym mowa w ust. 3 Zamawiający przekaŜe na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni 

od dnia wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT, po wykonaniu umowy w danym miesiącu.  
5) Łączna wartość niniejszej umowy nie moŜe przekroczyć kwoty ............................ zł brutto (słownie: ...........złotych ............... 

groszy).  
 

§ 4 
Kary umowne 

1) W przypadku odstąpienia od publikacji jednej rubryki z winy Wykonawcy, Zamawiający nie ponosi kosztów publikacji 
rubryki, a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości brutto wynagrodzenia, o którym 
mowa w § 3 ust. 5 Umowy.  

2) W przypadku odstąpienia od publikacji jednej rubryki z winy Zamawiającego (za wyjątkiem sytuacji, opisanej w § 2 pkt. 8 
Umowy), Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wartości brutto wynagrodzenia, o którym mowa 
w § 3 ust. 5 Umowy.  



3) W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 5 Umowy.  

4) W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę 
umowną w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust. 5 Umowy.  

5) W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 0,05 % wartości brutto wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 5 Umowy za kaŜdy dzień zwłoki.  

6) W przypadku, gdy kary umowne przewidziane w ust. 1 - 3 nie pokryją poniesionej szkody, strony umowy mają prawo 
Ŝądania odszkodowania na zasadach ogólnych. 

7) W przypadku, gdy kary umowne za zwłokę w wykonaniu przedmiotu przekroczą 75% wartości brutto wynagrodzenia, strony 
mogą rozwiązać umowę bez wypowiedzenia. 

 
 

§ 5 
Klauzula poufności danych 

1) Wykonawca obowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, w których posiadaniu się znalazł w związku 
z wykonywaniem umowy jeśli są to informacje objęte ustawowo ochroną, a ich nieuprawnione ujawnienie stanowi czyn 
karalny. Obowiązku tego Wykonawca przestrzega zarówno w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, jak i po jej 
wykonaniu. 

2) W przypadku naruszenia przesłanek określonych w ust. 1 Zamawiający podejmie działania prawne w celu spowodowania 
odpowiedzialności Wykonawcy.  

3) PowyŜszego zobowiązania nie narusza ujawnienie informacji: 
a) dostępnych publicznie, 
b) uzyskanych niezaleŜnie z innych źródeł, 
c) co do których uzyskano pisemną zgodę Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na ich ujawnienie, 
d) których ujawnienie moŜe być wymagane na podstawie przepisów prawa.  

 
 

§ 6 
Postanowienia końcowe 

1) Do kontaktów w sprawie niniejszej Umowy upowaŜnione są następujące osoby: 
a) ze strony Wykonawcy:  

b) ze strony Zamawiającego: Marta Skórka, tel. 044 732 77 93 

2) Wszelkie zmiany Umowy są moŜliwe wyłącznie na warunkach określonych w art. 144 ustawy – Prawo zamówień 
publicznych. 

3) W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych i 
Kodeksu Cywilnego. 

4) Spory wynikłe na tle Umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  
5) Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego. 
 

WYKONAWCA      ZAMAWIAJĄCY 
 
 



Umowa nr …………………………………………………… 
(ogłoszenia prasowe) 

 
 

Zawarta w dniu ............................................... roku w Piotrkowie Trybunalskim pomiędzy: 

Miastem Piotrków Trybunalski, PasaŜ Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski, NIP: 771-27-98-771, zwanym w 

treści umowy „Zamawiającym”, w imieniu którego działa Pan Andrzej Kacperek – Wiceprezydent Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego 

a ........................................................, zwanym dalej „Wykonawcą”, w imieniu którego działa ..................... 

 

Zamówienia dokonano w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art.10 ust. 1 oraz art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn .zm.). 
 
 

§ 1  

Przedmiot umowy  

Zamawiający składa, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie na publikację ogłoszeń prasowych w „ .....................” 

o numerze ISNN .....................  wynikających z bieŜącej działalności Zamawiającego. 

§ 2 

Warunki techniczne 

1) Ogłoszenia zamieszczane będą na podstawie zleceń wystawionych przez Zamawiającego. 

2) Ze względu na fakt, Ŝe nie moŜna przewidzieć poszczególnych zleceń zarówno co do terminu ich realizacji, jak i objętości 

materiału, Zamawiający kaŜdorazowo przy przekazywaniu materiałów uzgodni wielkość ogłoszenia biorąc za podstawę 

moduł podstawowy określony przez Wykonawcę. 

3) Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu 3 dni kalendarzowych od daty przesłania zlecenia. 

4) Ogłoszenia zamieszczane na mocy niniejszej umowy będą zgodne w swej treści z linią programową redakcji, zasadami 

etyki dziennikarskiej oraz normami i zasadami wyraŜonymi w ustawie Prawo Prasowe (D.U. 1984 nr 5 poz. 24 z 

późniejszymi zmianami) 

§3 

Wynagrodzenie 

5) Umowa została zawarta na czas określony od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2009 roku. 

6) Wartość umowy wynikać będzie bezpośrednio z ilości oraz wielkości opublikowanych ogłoszeń. 

7) Za podstawę rozliczeń przyjmuje się odpowiednio koszt opublikowania modułu podstawowego w prasie lub jego 

wielokrotności, który strony ustalają na poziomie ................... zł netto + 22% VAT (słownie: ..........złotych ........ groszy 

netto). 

8) Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 Zamawiający przekaŜe na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni od 

dnia wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT, po wykonaniu zlecenia.  

9) Zamawiający upowaŜnia Wykonawcę do wystawienia faktur bez swojego podpisu. 

10) Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciąŜenia rachunku Zamawiającego. 

11) Łącznie wartość niniejszej umowy nie moŜe przekroczyć kwoty........................................złotych. 

§ 4 

Kary umowne 

1) Ogłoszenie wydrukowane błędnie z winy Wykonawcy prostowane będzie na koszt Wykonawcy w najbliŜszym wydaniu 

gazety. 

2) Zamówione ogłoszenie, które nie ukazało się w terminie z winy Wykonawcy publikowane będzie na koszt Wykonawcy 

w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 



3) W przypadku, gdy kary umowne przewidziane w ust. 1 - 2 nie pokryją poniesionej szkody strony umowy mają prawo 

Ŝądania odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 

§ 5 

Klauzula poufności danych 

1) Wykonawca obowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, w których posiadaniu się znalazł w związku 

z wykonywaniem umowy jeśli są to informacje objęte ustawowo ochroną, a ich nieuprawnione ujawnienie stanowi czyn 

karalny. Obowiązku tego Wykonawca przestrzega zarówno w trakcie wykonywania przedmiotu umowy jak i po jej 

wykonaniu, 

2) W przypadku naruszenia przesłanek określonych w ust. 1 Zamawiający podejmie działania prawne w celu spowodowania 

odpowiedzialności Wykonawcy.  

3) PowyŜszego zobowiązania nie narusza ujawnienie informacji: 

a) dostępnych publicznie, 

b) uzyskanych niezaleŜnie z innych źródeł, 

c) co do których uzyskano pisemną zgodę Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na ich ujawnienie, 

d) których ujawnienie moŜe być wymagane na podstawie przepisów prawa.  

 
§ 6 

Postanowienia końcowe 
1) Do kontaktów w sprawie niniejszej Umowy upowaŜnione są następujące osoby: 

a) ze strony Wykonawcy:  

b) ze strony Zamawiającego: Marta Skórka, tel. 044 732 77 93 

2) Wszelkie zmiany Umowy są moŜliwe wyłącznie na warunkach określonych w art.144 ustawy – Prawo zamówień 
publicznych. 

3) W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych i 
Kodeksu Cywilnego. 

4) Spory wynikłe na tle Umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  
5) Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego. 
 

WYKONAWCA      ZAMAWIAJĄCY 
 


