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UMOWA Nr 

Umowa zawarta z pominięciem stosowania przepisów ustawy z dnia 29.stycznia 2004r.- Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27) z uwagi na fakt, iż zamówienie spełnia 

warunki określone w art.4 pkt 8 w/w ustawy i nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 

kwoty 30.000 Euro. 

 

 

Zawarta w dniu ………………. roku w Leżajsku pomiędzy: 

Gmina Miasto Leżajsk z siedzibą w Leżajsku, 37-300 Leżajsk, Rynek 1, NIP 816-16-73-010,  

reprezentowana przez Burmistrza Leżajska – Ireneusza Stefańskiego, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta – Mariusza Pacyniaka 

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, 

 
 

a 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, 

 

została zawarta umowa następującej treści.  

 

§ 1 

Przedmiotem niniejszej umowy jest systematyczne dostarczanie Zamawiającemu tytułów prasowych 

przez Dostawcę wymienionych w załączniku nr 1 do umowy w okresie od 1 stycznia 2020 r. 

do 31 grudnia 2020 r. 

 

§ 2 

Dostawca zobowiązuje się do: 

1) codziennego dostarczania zamówionych tytułów do godziny 7:00 do siedziby Zamawiającego 

tj. Urząd Miejski w Leżajsku, ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk. 

2) zaoferowania Zamawiającemu tytułów pozyskanych przez siebie do systematycznej dystrybucji 

prasy po dniu zawarcia niniejszej umowy, 

3) zapewnienia w okresie umownym stałych cen na wydawnictwa wymienione w załączniku nr 1 

do umowy. Przez cenę stałą strony rozumieją cenę niepodlegającą korekcie w związku z jej 

ewentualnymi zmianami dokonanymi przez Wydawcę w okresie realizacji prenumeraty, 

 

§ 3 

1. Prasa codzienna oraz tytuły będące periodykami dostarczane będą w dniu wydania z zastrzeżeniem 

ust. 2. 

2. Strony zgodnie postanawiają, iż Dostawca nie odpowiada za opóźnienia wynikłe z winy 

Wydawcy. 

3. Koszty transportu zamówionych tytułów prasy ponosi Dostawca. 
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§ 4 

1. W ramach dostawy tytułów, o których mowa w załączniku nr 1, dla których zastosowano ceny 

stałe za okres roczny, płatny z góry zamówienie nie może ulec zmianie w trakcie realizacji 

umowy. 

2. Odbiorca może dokonać zamówienia kolejnych tytułów lub zwiększyć ilość prenumerowanych 

tytułów określonych w załączniku Nr 1 do umowy. 

3. Dokonanie zamówienia w ramach dostaw tytułów określonych w ust. 2  musi mieć formę pisemną. 

4. Dostawca będzie dostarczał zamówione tytuły od poniedziałku następującego po tygodniu, 

w którym zamówienie, o którym mowa w ust. 3 zostało dostarczone Zamawiającemu.  

 

§ 5 

Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) dokonania zapłaty zgodnie z wystawioną fakturą VAT na konto Dostawcy w terminie 14 dni od 

daty otrzymania faktury VAT, 

2) odbierania zamówionych egzemplarzy w miejscu i czasie uzgodnionym z Dostawcą, zgodnie 

z § 2 pkt 1) niniejszej umowy, 

3) każdorazowego sprawdzania dostarczonej prasy, co do ilości, jakości i wartości poprzez 

porównanie z załączonym dowodem dostawy. Ewentualne reklamacje dotyczące dostawy 

należy zgłosić Dostawcy do godz. 10.00 w dniu otrzymania dostawy, której reklamacja 

dotyczy. Po upływie terminu określonego w poprzednim zdaniu dostawę uważa się za przyjętą 

zgodnie z dowodem dostawy. 

 

§ 6 

1. W przypadku braku zapłaty Dostawca ma prawo odmówić dostawy prasy w części lub w całości. 

2. Nieterminowe regulowanie przez Zamawiającego należności lub znaczne opóźnienie w zapłacie 

daje Dostawcy prawo do natychmiastowego wstrzymania dostawy bez konieczności rozwiązania 

umowy lub do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

 

§ 7 

W okresie obowiązywania niniejszej umowy Zamawiający ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić 

Dostawcę o wszelkich zmianach danych dotyczących Zamawiającego, w szczególności o zmianie 

adresu siedziby Zamawiającego 

 

§ 8 

1. Wartość zamówionej prasy określa faktura VAT wystawiona przez Dostawcę. 

2. Ostateczne rozliczenie finansowe dokonywane jest za zrealizowane dostawy prasy, na podstawie 

ilościowo – wartościowych dokumentów „Dowód dostawy”, które stanowią potwierdzenie dostaw 

wymienionych w nim tytułów. 

3. W przypadku dostaw tytułów rozliczenie dostaw, uwzględniające zmiany dokonywane przez 

Zamawiającego, co do ilości i asortymentu dostawy, może być dokonywane w trakcie okresu 

objętego fakturą VAT, natomiast całkowite rozliczenie będzie dokonywane po okresie objętym 

fakturą VAT. 
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§ 9 

1. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT, posiada numer NIP 816-16-73-010 i wyraża 

jednocześnie zgodę na otrzymywanie faktur VAT bez jego podpisu jako odbiorcy. 

 

§ 10 

1. Strony postanawiają, że wysokość wynagrodzenia za dostarczenie wszystkich tytułów 

wymienionych w załączniku nr 1 wynosi kwotę: 

Cena netto: ………….. (słownie: ……………………….) 

Podatek VAT w kwocie ……………………………… zł. 

Cena brutto: ……………. (słownie: ………………….) 

2. Wynagrodzenie przysługuje Wykonawcy wyłącznie za tytuły dostarczone.  

3. Fakturę należy wystawić dla Zamawiającego na adres: 

NABYWCA: 

Miasto Leżajsk 

ul. Rynek 1 

37-300 Leżajsk 

NIP 816-16-73-010 

 

ODBIORCA: 

Urząd Miejski w Leżajsku 

ul. Rynek 1 

37-300 Leżajsk 

ze wskazaniem przez Dostawcę konta bankowego. 

 

§ 11 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2020 roku. 

2. Każda ze stron może rozwiązać umowę bez podania przyczyny z zachowaniem 

jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pełnego miesiąca 

kalendarzowego. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym 

w przypadku nienależytego wykonywania przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej 

umowy. 

 

§ 12 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie obowiązków wynikających z niniejszej umowy 

w formie kar umownych w następujących wysokościach: 

1) Dostawca zapłaci Zamawiającemu: 

a) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 2% wartości brutto 

zamówionej, a nie dostarczonej ilości tytułów za każdy dzień opóźnienia, 

b) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, 

w wysokości 5%  wartości brutto niezrealizowanej części umowy. 

c) w przypadku naruszenia przepisów w zakresie ochrony danych osobowych przez 

wykonawcę - w wysokości 1.000,00 zł (słownie:  jeden tysiąc złotych, 00/100) za każdy 

przypadek naruszenia. 
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2) Zamawiający zapłaci Dostawcy: 

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 

0,05 % wartości wynagrodzenia. 

2.  Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionych strat. 

3.  Zamawiający dokona potrącenia należności kar umownych z faktur wystawionych przez 

Wykonawcę. 

§13 

1. Przedstawicielem Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą w zakresie niniejszej umowy jest 

Pan Grzegorz Korasadowicz – Kierownik Zespołu Obsługi w Urzędzie Miejskim w Leżajsku, pok. 

Nr 3, tel. 17 242 73 33 w. 114, e-mail: grzegorz.korasadowicz@miastolezajsk.pl . 

2. Przedstawicielem Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym w zakresie niniejszej umowy jest 

Pani / Pani ………………………. tel. ………………………….. e-mail: ……………….. . 

§14 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego, zaś spory wynikające z niniejszej umowy będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla 

siedziby Odbiorcy. 

 

§ 15  

Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej 

zmiany. 

 

§ 16 

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla 

Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
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