
       WZÓR UMOWY 
UMOWA NR ......../DRG/D/12 

 
 

zawarta w dniu  ... ......   2012 roku w Piotrkowie Trybunalskim pomiędzy: 
Miastem Piotrków Trybunalski reprezentowanym przez:  

............................................................................................................................
zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM  

a 

.........................................................................................................................  

.............................................................................................................................
reprezentowaną przez ..........................................  - ......................................, 
zwanym dalej WYKONAWCĄ. 
 
 
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty  na podstawie art. 4 pkt                    
8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. 
U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.)  została zawarta umowa następującej 
treści. 

 

§ 1 
 

1.Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnego 
dostarczania prasy i poradników dla potrzeb Urzędu Miasta  Piotrkowa 
Trybunalskiego, wg wykazu stanowiącego załącznik Nr 1  do niniejszej umowy. 
2.Wykonawca będzie dostarczał prasę i poradniki do: 
-  Urzędu Miasta Piotrkowa   Trybunalskiego, Pasaż Karola Rudowskiego 10 w/g 
załącznika Nr 2, od poniedziałku do soboty, do godziny 700, 
- Urzędu Miasta  Piotrkowa   Trybunalskiego, ul. Szkolna 28  w/g załącznika    Nr 3,  
od poniedziałku do soboty, do godziny 700, 
- bezwzględnie prasę lokalną w dniu jej wydania, 
- w przypadku dostarczenia niewłaściwego tytułu prasowego lub jego braku 
Wykonawca wymieni lub dostarczy właściwy tego samego dnia do godz.930 

Godzinę dostarczenia prasy i poradników Wykonawca będzie potwierdzał                          
w dzienniku dostaw znajdującym się w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 
3. Specyfikacja prasy i poradników w/g cen stanowi załącznik Nr 1. 

 

§ 2 
 

Strony dopuszczają możliwość niewielkich zmian w ilości lub asortymencie 
dostarczanej prasy i poradników, na wniosek Zamawiającego zaakceptowany przez 
Wykonawcę. 
 

§ 3 
 



Umowa zawarta jest na czas określony od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 
2013 roku. 
 

 
§ 4 

 
1. Należność za dostarczaną prasę i poradniki Zamawiający będzie regulował 

kwartalnie,   w kwotach wynikających z ilości dostarczonych egzemplarzy i cen 
jednostkowych poszczególnych tytułów wymienionych w ofercie Wykonawcy, 
przelewem, na konto Wykonawcy wskazane w fakturze w ciągu 14 dni od daty 
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.  

2. Fakturę należy wystawiać na Miasto Piotrków Trybunalski, Pasaż Karola 
Rudowskiego 10  -  NIP 771 – 27 - 98 – 771. 

3. Łączna wartość przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem ewentualnych 

zmian wynikających z § 2 niniejszej umowy nie przekroczy kwoty ........... zł 
netto (słownie: .................................................00/100)  + VAT,  
............... brutto (słownie: ...........................................................00/100). 

4. Dopuszcza się zmianę stawki VAT w razie ustawowej zmiany przepisów                  
o VAT, stosownie do zmian dokonywanych w tym zakresie. 

5. Dopuszcza się możliwość zwiększenia ilości prasy lub ilości poradników 
zwiększając wartość umowy 

 
§ 5 

 
1. Strony ustalają, iż 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  – 20 zł brutto za każdą 
godzinę  zwłoki z winy Wykonawcy, 

           -    w razie  odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy             
                5% wartości przedmiotu zamówienia  brutto, o którym mowa w § 4 ust.3, 

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

5 %    wartości przedmiotu zamówienia  brutto, o którym mowa w § 4 
ust.3. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

4. Należne kary umowne mogą zostać potrącone z wynagrodzenia  należnego                
Wykonawcy. 

 

§ 6 
 

Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane wyłącznie  w formie aneksu 
podpisanego przez obie strony. 
  

 



§ 7 
 

Każda ze stron ma prawo rozwiązać umowę za wypowiedzeniem z zachowaniem                                
1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. 
Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli 
Wykonawca dziesięciokrotnie nie dopełni obowiązku dostarczenia prasy i poradników 
do Urzędu przed godziną 700. 
 

§ 8 
 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają 
zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

 
§ 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 każdej ze stron. 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY:                    WYKONAWCA: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


