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WAG.2710.0460.2022 
D2022.11.00500 

 
Umowa – projekt 

 
zawarta w dniu …………2022 roku pomiędzy Miastem Kalisz, Główny Rynek  20, 
62-800 Kalisz, NIP 618-001-59-33  reprezentowanym  przez: 
………………………………………………………………………………………………...... 
zwanym dalej Zamawiającym  
a 
………………………………………………………………………………….. z siedzibą  
w ………………………………… przy ulicy…………………….……………………………, 
NIP…………………………………. 
reprezentowanym przez: 
………………………………………………………………………………………………….. 
zwana/ym dalej Wykonawcą o następującej treści: 
 
 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest dostawa prasy dla Urzędu  Miasta  Kalisza w 2023 roku. 
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać dzienniki, tygodniki, miesięczniki, 

kwartalniki i inne czasopisma – zwane dalej prasą, do Urzędu Miasta Kalisza na 
adres:62-800 Kalisz, Główny Rynek 20. 

3. Wykaz tytułów prasowych wraz z ich ilością zawarty został w „Formularzu 
Cenowym”, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się doręczać prasę pogrupowaną asortymentowo, 
zgodnie  
z ustaleniami dokonanymi z Zamawiającym po podpisaniu umowy. 

5. Dzienniki będą dostarczane Zamawiającemu w dniu ukazania się ich na rynku. 
Dzienniki, które ukazują się w dni wolne od pracy będą dostarczane 
Zamawiającemu pierwszego dnia roboczego po dniu wolnym od pracy. 

6. Tygodniki będą dostarczane Zamawiającemu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od 
ukazania się ich na rynku. 

7. Pozostała prasa, nie wymieniona w ust. 5 i 6, będzie dostarczana Zamawiającemu 
w terminie nie później niż 10 dni od ukazania się na rynku. 

8. Wykonawca zobowiązuje się doręczać prasę w godz.  od  6:30 do 7:00 od 
poniedziałku do piątku włącznie. 

9. Przez  dni  wolne od pracy uważa się  soboty i ustawowo dni  wolne  od pracy. 
10. Koszty  związane  z transportem  przedmiotu  umowy  pokrywa  Wykonawca. 
11. W ramach przedmiotu umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

zmniejszenia lub zwiększenia egzemplarzy tytułów prasowych  z 1-tygodniowym 
wyprzedzeniem. 

 
§ 2 

1. Umowa będzie  realizowana  od  dnia 01.01.2023r. do 31.12.2023r. 
2. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest: 

………………………….............................................................................................. 
3. Osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: 

……………............................................................................................................. 
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§ 3 
1. Wykonawca za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 otrzyma 

wynagrodzenie………..PLN brutto, (słownie: …………………………………………),  
w tym cena netto …………. PLN + należny podatek VAT. 

2. Wykonawca wystawi każdorazowo fakturę po zakończeniu danego miesiąca 
zgodnie z cenami jednostkowymi zawartymi w swojej ofercie. 

3. Faktura wystawiona będzie w walucie polskiej i w takiej też walucie realizowana 
zostanie przez Zamawiającego płatność. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność z faktury  przelewem po realizacji 
dostawy w danym miesiącu w ciągu 21 dni od daty otrzymania tej faktury. 

5. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 
6. Zmiana (zmniejszenie lub zwiększenie) ilości egzemplarzy tytułów prasowych 

składających się na przedmiot umowy oznacza odpowiednią, proporcjonalną 
zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1 i 4 płatnego Wykonawcy.  

7. W trakcie trwania umowy nie przewiduje się zmiany cen jednostkowych netto. 
 W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT ceny jednostkowe brutto oraz 
wartość wynagrodzenia brutto ulegną zmianie stosownie do zmiany podatku VAT. 

 
 

§ 4 
1. W przypadku niedostarczenia prasy w terminach określonych w § 1 ust. 5-8 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% 
wynagrodzenia przypadającego za dany miesiąc, w którym Wykonawca  nie 
wywiązał się ze zobowiązań umownych za każdy dzień opóźnienia. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, 
przekraczającego wysokość kary umownej do wysokości rzeczywiście poniesionej 
szkody. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu 
wynagrodzenia. 
 

§ 5 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 1 miesiąca od dnia powzięcia 

wiadomości o fakcie realizowania przez Wykonawcę umowy w sposób niezgodny  
z postanowieniami niniejszej umowy, warunkami określonymi w Zaproszeniu 
ofertowym, przerwania realizacji umowy na okres dłuższy niż 2 dni wraz z prawem 
naliczenia kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa 
w § 3 ust.1. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 
 

§ 6 
Integralną częścią  umowy  jest oferta Wykonawcy  stanowiąca załącznik  nr 2 do 
niniejszej umowy. 
 

§ 7 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod 

rygorem nieważności. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy  Kodeksu cywilnego. 
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3. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony 
zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku 
porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

4. Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa 
egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 
 
 
 
..................................................    ................................................. 
       (Zamawiający)                 (Wykonawca)   


