WZÓR UMOWY

Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu
Znak sprawy: ZO/D/BU/143/16
-WZÓRUMOWA NR ………………………
Zawarta w dniu ………………….. 2016 roku pomiędzy:
Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z siedzibą przy ul. Dubois 118,
93 - 456 Łódź (NIP: 7272755012, Regon: 100804793), zwanym w dalszej części Umowy „Zamawiającym”,
reprezentowanym przez:
………………………… - ………………………………….
a firmą:
……………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………
………………………………………………………………………...
zwaną w dalszej części Umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:
………………………….. - ………………………………..
o następującej treści:
§1
1. Niniejsza Umowa została zawarta bez stosowania Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późń. zm.), z uwagi na brzmienie art. 4 pkt. 8.
2. Przedmiotem Umowy jest systematyczne dostarczanie Zamawiającemu tytułów prasowych przez
Wykonawcę określonych w Załączniku nr 1 do Umowy, według wskazanych tam cen detalicznych
egzemplarza, z zastrzeżeniem postanowień określonych w § 5 ust. 1 Umowy, zwanych w dalszej części
Umowy „prasą” lub „przedmiotem zamówienia”.
§2
Umowa obowiązuje od dnia 02 stycznia 2017 roku do czasu osiągnięcia kwoty wynagrodzenia,
o którym mowa w § 6 ust. 3 Umowy, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§3
1. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) codziennego dostarczania na odpowiedzialność Wykonawcy zamówionej prasy, pod adres WFOŚiGW
w Łodzi, 93 - 465 Łódź, ul. Dubois 118 (portiernia – parter) do godziny 7:00 od poniedziałku do piątku prasa sobotnia będzie dostarczana w poniedziałek,
2) zaoferowania Zamawiającemu nowych tytułów prasowych pozyskanych przez siebie do systematycznej
dystrybucji prasy po dniu zawarcia niniejszej Umowy.
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2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania zamówionej prasy w zafoliowanym pakiecie, który musi być
opisany w taki sposób, aby można było odczytać opis bez rozrywania folii. Opis musi zawierać nazwę
Zamawiającego, nazwy tytułów prasowych oraz ich liczbę.
3. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania niezmienności cen jednostkowych prasy określonych
w Załączniku nr 1 do Umowy przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy.
4. Ceny jednostkowe prasy określone w Załączniku nr 1 do Umowy będą mogły ulec zmianie
w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usługa VAT przy czym zmianie ulegną
wyłącznie ceny jednostkowa prasy brutto, a ceny netto pozostaną bez zmian.
§4
1. Prasa codzienna oraz tytuły będące periodykami dostarczane będą w dniu wydania, z zastrzeżeniem ust. 2.
oraz §3 ust.1, pkt 1)
2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikłe z winy wydawcy.
§5
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w zakresie ilości i prenumerowanych tytułów,
w tym zmiany prenumeraty z wersji papierowej na elektroniczną (on-line) oraz zamówienia nowych
tytułów prasowych w wersji elektronicznej, przez cały okres obowiązywania Umowy, z wyprzedzeniem
7 dni dla prasy codziennej i tygodniowej oraz 14 dni dla pozostałej. Każdorazowa zmiana zamówienia dla
swej ważności wymaga zachowania formy pisemnej lub elektronicznej, bez konieczności aneksowania
Umowy.
2. Wykonawca dostarczał będzie zamówioną prasę zgodnie z dokonaną zmianą zakresu zamówienia od
poniedziałku następującego po tygodniu, w którym został poinformowany o zmianie, z uwzględnieniem
zasad określonych w ust. 1.
3. W przypadku zamówienia przez Zamawiającego prasy w wersji elektronicznej, Wykonawca zobowiązuje się
do dostarczenia dostępu do zamówionej prasy nie później niż do godz. 8:00 w dniu wydania prasy.
4. Wykonawca zobowiązuje się przekazać loginy i hasła dostępu do prasy w wersji elektronicznej, na co
najmniej jeden dzień roboczy poprzedzający rozpoczęcie prenumeraty.
§6
1. Strony zgodnie postanawiają, że okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc kalendarzowy, a faktura
dostarczona zostanie do siedziby Zamawiającego w formie pisemnej do 10 dnia następnego miesiąca.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury za faktycznie
dostarczoną do siedziby Zamawiającego prasę w danym miesiącu, przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury
do siedziby Zamawiającego.
3. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za dokonane dostawy prasy w okresie obowiązywania Umowy
nie przekroczy kwoty ……………….. zł brutto (słownie: ………………………………………………).
4. W przypadku dokonania zmian przez Zamawiającego w zakresie zamówienia prasy, o których mowa w § 5
ust. 1 Umowy faktura za dany miesiąc powinna również obejmować te zmiany.
§7
1. Zamawiający zobowiązuje się do każdorazowego sprawdzania dostarczonej prasy, co do ilości
i jakości poprzez porównanie z załączonym dowodem dostawy.
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2. W przypadku niezgodności dostawy, Zamawiający zobowiązuje się do telefonicznego lub elektronicznego
złożenia reklamacji, a Wykonawca do uwzględnienia tej reklamacji:
1) dotyczącej prasy codziennej – w ciągu 3 godzin od wysłania zgłoszenia przez Zamawiającego,
2) dotyczącej periodyków – w ciągu 2 dni roboczych od wysłania zgłoszenia przez Zamawiającego.
3. Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość dostarczanej prasy zgodnie z warunkami określonymi
w Umowie. W przypadku uzasadnionego zakwestionowania przez Zamawiającego jakości dostarczonej
prasy lub jej uszkodzenia, Wykonawca w ciągu 3 godzin od wysłania przez Zamawiającego zgłoszenia w
formie telefonicznej lub elektronicznej wymieni dany egzemplarz na nowy.
§8
Osobami odpowiedzialnymi za koordynowanie obowiązków wynikających z Umowy są:
1) ze strony Zamawiającego:
Imię i nazwisko

Telefon kontaktowy

Adres poczty elektronicznej

Telefon kontaktowy

Adres poczty elektronicznej

2) ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko

§9
1. Strony ustalają, że z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia przysługują
kary umowne określone w ust. 2.
2. Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:
1) w przypadku niedostarczenia prasy do siedziby Zamawiającego do godz. 07:00 w dniach od
poniedziałku do piątku, Zamawiający na prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 50,00 zł
brutto za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia,
2) w przypadku nieuwzględnienia przez Wykonawcę reklamacji w terminach, o których mowa
w § 7 ust. 2 i 3 Umowy, Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 50,00 zł
brutto za każdy stwierdzony przypadek,
3) w przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze stron
z przyczyn leżących po drugiej stronie, ta ostatnia zapłaci karę umowną w wysokości 20%
maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 3 Umowy.
3. Przewidziane w tym paragrafie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego
odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych, do
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z przysługującego
Wykonawcy wynagrodzenia na podstawie noty księgowej obciążeniowej wystawionej przez
Zamawiającego.
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§ 10
1. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania niniejszej Umowy bez podania przyczyny
z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca.
2. Zamawiający może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
1) gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu zamówienia bez uzasadnionej przyczyny,
2) gdy wobec Wykonawcy otwarta zostanie likwidacja lub złożony zostanie wniosek o ogłoszenie
upadłości,
3) gdy wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia Umowy.
§ 11
1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiany danych teleadresowych lub osób wskazanych do kontaktów pomiędzy stronami nie wymagają
sporządzenia aneksu do Umowy. Strony zobowiązane są do informowania się nawzajem w formie
pisemnej o zmianach, które zaistnieją w tym zakresie w przeciwnym wypadku korespondencję wysłaną
z użyciem dotychczasowych danych uznaje się za skutecznie doręczoną.
3. Wszelkie spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd
z siedzibą właściwą dla siedziby Zamawiającego.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego.
5. Załącznik wymieniony w treści Umowy stanowi jej integralną cześć.
6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla
Zamawiającego.

Załącznik do Umowy:
1) Załącznik nr 1 – zestawienie dostarczanej prasy w 2017 roku.

Wykonawca

Zamawiający
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Załącznik nr 1 do umowy nr ……………………. z dnia ………….. 2017 r.
Zestawienie dostarczanej prasy w 2017 r.

L.p.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Tytuł
2
ABI Expert
Czysta Energia
Dziennik Łódzki
Gazeta Prawna
Gazeta Wyborcza
Gospodarka wodna
IT w Administracji
Kierunek Wod-Kan
Linux Magazine
Marketing w Praktyce
Newsweek
Ochrona Danych Osobowych
Odpady i Środowisko
Orzecznictwo w sprawach Ochrony
Danych Osobowych
Polityka
Press
Przegląd Geologiczny
Przegląd Komunalny
Przyroda Polska
Puls Biznesu
Recykling
Rzeczpospolita
Środowisko
Wodociągi i kanalizacja
Wprost
Wspólnota
Zamówienia Publiczne - Doradca

Liczba wydań
(od 02.01.2017 r
do 31.12.2017 r)
3

Ilość egz.
w formie
papierowej
4
1
3
4
2
3
1
1
1
1
1
2
1
4

Cena
netto egz.

VAT (%)

Cena brutto
egz.

Wartość netto
(kol. 3 x kol. 4 x kol.5)

Wartość brutto
(kol. 3 x kol. 4x kol. 7)
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7

8

9

…………………….

……………………….
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3
1
1
4
2
1
3
2
2
1
1
1
1
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