Załącznik Nr 3 do SIWZ

UMOWA NR OR-A 342/../2008
zawarta w dniu ............................... w Lesznie pomiędzy:
- Miastem Leszno reprezentowanym przez:
1. Tomasza Malepszego – Prezydenta Miasta Leszna
zwanym dalej Zamawiającym, a
- ...............................................................................................................,
reprezentowanym przez:
1. ....................................... - ................................
zwanym dalej Wykonawcą.
w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zgodnie z ustawą z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.)
została zawarta umowa o następującej treści:
§1
Zamawiający zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie polegające
na „BieŜącej dostawie prasy oraz dzienników urzędowych do Urzędu Miasta
Leszna w 2009 roku”.
§2
1. Zamawiający zamawia prenumeratę prasy w okresie od 1 stycznie do 31 grudnia 2009
roku, według zestawienia stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
2. Prasa będzie dostarczana codziennie do siedziby Zamawiającego w godz. 630 – 645
rano.
3. Prasa wydawana w soboty dostarczana będzie w pierwszym po sobocie roboczym
dniu Zamawiającego.
4. Ewentualne „braki’ w dostawie będą uzupełniane:
- dzienniki – tego samego dnia do godziny 830;
- czasopisma – następnego dnia.
§3
1. Wynagrodzenie Wykonawcy wraz z podatkiem VAT, za wykonanie przedmiotu
umowy, wynosi .................. zł, słownie:
...............................................................................................
2. Wynagrodzenie netto wynosi ...................... zł, słownie:
...........................................................................................................................................
§4
1. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonana przelewem na wskazany przez
Wykonawcę rachunek bankowy w terminie do 21 dni od dnia otrzymania właściwej
faktury VAT przez Zamawiającego.
§5
1. Zamawiający winien zgłaszać Wykonawcy reklamacje ilościowe i jakościowe w dniu
dostawy prasy, a Wykonawca winien uwzględnić uzasadnione reklamacje.
2. W przypadku zmiany cen u wydawcy, bądź ustawowej zmiany stawki podatku VAT
Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować o tym fakcie Zamawiającego.
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§6
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie
formie aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaŜności.
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, chyba Ŝe będą to zmiany wynikające
z następujących przesłanek:
a. konieczność zamówienia pozycji prasowej, nie ujętej wcześniej w wykazie
ofertowym Zamawiającego stanowiący załącznik Nr 2 do SIWZ;
b. zmiana cen dostarczanej prasy u wydawcy;
c. zmiana stawki podatku VAT;
d. wystąpią okoliczności których nie moŜna było przewidzieć w dniu zawarcia
umowy;
3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy
nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyŜszych okolicznościach. W
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
niewaŜności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§7
1. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu w przypadku:
1) zwłoki w naleŜytym wykonaniu umowy w wysokości 10 % wartości dostarczonej w
danym dniu prasy, przy czym za zwłokę naleŜy uwaŜać dostawę prasy po godzinie 645
rano lub dostawę „braków” po godzinie 830.
2) odstąpienia przez Wykonawcę od wykonania umowy, w całości lub części, z
przyczyn, za które Zamawiający nie odpowiada, w wysokości 10 % wartości umowy
lub odpowiednio 10 % wartości dostaw, od których odstąpiono.
3) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, w całości lub części, z przyczyn, za
które Wykonawca odpowiada, w szczególności w związku z nienaleŜytym
wykonaniem przez Wykonawcę dostaw objętych niniejszą umową w wysokości 10%
wartości umowy lub odpowiednio 10% wartości dostaw do wykonania, których
odstąpiono.
2. Wykonawca zapłaci kary, o których mowa wyŜej na wskazany przez Zamawiającego
rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia
Ŝądania zapłaty tej kary umownej.
3. NiezaleŜnie od w/w kar Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość dochodzenia
odszkodowania do wysokości faktycznie poniesionej straty w związku z
niewykonaniem lub nienaleŜytym wykonaniem zamówienia.
4. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy.
5. Zamawiający moŜe odliczyć kary umowne od płatności naleŜnych Wykonawcy.
6. Strony zastrzegają sobie moŜliwość dochodzenia odszkodowania przewyŜszającego
wysokość kar umownych.
§8
Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest
właściwy dla Zamawiającego Sąd Powszechny.
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§9
Integralną częścią umowy jest wykaz zamawianych tytułów prasowych oraz oferta złoŜona
przez Wykonawcę na realizację przedmiotowego zamówienia.
§ 10
Umowę niniejszą sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
kaŜdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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