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Nr sprawy: ……... / 2018 

Wzór umowy 

Umowa nr ………….  

W dniu ……………... 2018 r. w Łodzi pomiędzy: 

Miastem Łódź – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łodzi przy 

ul. Kilińskiego 102/102a, w imieniu którego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez 

Prezydenta Miasta Łodzi Zarządzeniem nr 7770/VII/18 z dnia 15 lutego 2018 roku działa 

Pan Piotr Rydzewski Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, 

zwanym w treści umowy Zamawiającym, 

a  

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej – osoba fizyczna, spółka cywilna) 

(imię i nazwisko) ………………… (adres zamieszkania)………………….. prowadzącym 

działalność gospodarczą pod nazwą ……… (adres) ………………………………………….. 

nr NIP………………nr REGON……………. wpisanym do Centralnej Ewidencji  i Informacji 

o Działalności Gospodarczej, zwanym w treści umowy Wykonawcą, 

 

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS) 

……………  z siedzibą w …………. przy ul. ……… wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy …………. Wydział 

…………. pod numerem KRS ……………,  NIP………………., reprezentowanym przez 

………………………………. 

zwanym dalej Wykonawcą, 

 

w wyniku dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie zapytania 

ofertowego, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) została zawarta umowa o następującej treści:  

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa prasy w formie papierowej i elektronicznej dla 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi. 

2. Wykonawca zobowiązany będzie do sukcesywnego dostarczania do placówek Zamawiającego 

prasy codziennej oraz pozycji wydawniczych, których wykaz i ilości zostały określone  

w Załączniku nr 1, zgodnie z cenami określonymi w ofercie. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości poszczególnych tytułów prasowych                           

i wydawniczych podanych w Załączniku nr 1. W przypadku ich zmniejszenia, Wykonawcy nie 

przysługuje roszczenie o odszkodowanie z tego tytułu. Zmiana taka nie będzie wymagała aneksu 

do umowy i będzie  skuteczna po pisemnym zawiadomieniu o niej Wykonawcy. 
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4. Zmiany powodujące zmniejszenie dostawy prasy w formie papierowej więcej niż o 20% 

maksymalnej wartości umowy mogą być wprowadzone jedynie za zgodą obu stron w formie 

pisemnej. 

 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz z postanowieniami umowy. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady fizyczne i prawne dostarczonego przedmiotu 

umowy w zakresie przewidzianym w przepisach Kodeksu Cywilnego. 

3. Wykonawca oświadcza, że: 

1) jest uprawniony do sprzedaży i dostarczania prasy oraz wydawnictw periodycznych objętych 

umową, 

2) posiada niezbędne kwalifikacje do pełnej realizacji przedmiotu umowy, 

3) dysponuje odpowiednią bazą i środkami do wykonania przedmiotu umowy, 

4) będzie realizował dostawy zamówionych tytułów z największą starannością. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego informowania Zamawiającego o zmianach 

wydawniczych dostarczanych tytułów (np. częstotliwości ich wydania, zmianach tytułów lub 

zaprzestania ukazywania się pisma). 

5. Zamawiający zobowiązuje się do odebrania przedmiotu umowy i zapłacenia wynagrodzenia. 

 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy, 

bez zbędnej zwłoki, przy zachowaniu należytej staranności. 

2. Dostawa przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy, odbywać się będzie 

sukcesywnie, bez opóźnienia, zgodnie z częstotliwością ukazywania się poszczególnych tytułów, 

odpowiednio dla dzienników, tygodników, dwutygodników, miesięczników, kwartalników  

i innych pozycji objętych przedmiotem umowy. 

3. Wykonawca będzie realizował na własny koszt dostawy wszystkich tytułów w formie 

papierowej, będących przedmiotem umowy, codziennie (tj. od poniedziałku do piątku  

w godzinach od 7:00 do godziny 9:00 rano, wydania sobotnie będą dostarczone  

z poniedziałkowymi wydaniami) do siedziby Zamawiającego oraz jednostek podległych 

wskazanych w Załączniku nr 1, na własny koszt. 

4. W przypadku prasy dostarczanej w wersji elektronicznej, Wykonawca dostarczy uprawniający 

do korzystania z zamawianych tytułów login i hasło. 

5. Prasa codzienna oraz wydawnictwa periodyczne dostarczane będą w dniu wejścia do 

sprzedaży. Wydawnictwa zagraniczne będą dostarczane z 1-dniowym opóźnieniem począwszy 

od daty wejścia do sprzedaży. Wykonawca nie będzie odpowiadał za opóźnienia wynikłe z winy 

wydawcy lub importera prasy zagranicznej. 

6. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę przedmiotu umowy,  

z zastrzeżeniem ust 5. 

7. W przypadku zaoferowania prasy wydawanej wraz dodatkowymi materiałami do numeru 

zasadniczego Wykonawca dostarczy ten materiał Zamawiającemu bezpłatnie. 
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§ 4 

1. Po otrzymaniu dostawy Zamawiający sprawdzi zgodność dostarczonego przedmiotu umowy  

z umową pod względem ilościowym i jakościowym. 

2. W razie stwierdzenia wad jakościowych (uszkodzenia itp.) lub braków ilościowych 

Zamawiający odnotuje braki w dokumencie dostawy lub złoży reklamację w ciągu 24 godzin od 

otrzymania dostawy pod numery telefonów lub adresy e-mailowe Wykonawcy. 

3. W przypadku wad jakościowych stwierdzonych przez Zamawiającego, Wykonawca dokonuje 

wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad. Wolny od wad jakościowych przedmiot umowy 

zostanie dostarczony wraz z następną (najbliższą) dostawą. 

4. Braki ilościowe stwierdzone w dostawie prasy papierowej i zgłoszone Wykonawcy do godziny 

10:00 Wykonawca uzupełnia tego samego dnia do godziny 15:00. Niezgłoszenie wady dostaw 

przedmiotu umowy w formie papierowej – w dokumencie dostawy, lub brak reklamacji 

telefonicznej lub drogą elektroniczną w ciągu 24 godzin od otrzymania dostawy jest 

równoznaczny z przyjęciem przez Zamawiającego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. 

5. Na koniec każdego miesiąca kalendarzowego Wykonawca sporządzi zbiorcze zestawienie 

uwzględniające w szczególności  wykonane w tym miesiącu dostawy, zawierające ilość 

dostarczonych pozycji prasowych i wydawniczych w formie papierowej, z uwzględnieniem 

wszelkich braków odnotowanych w dokumencie dostawy oraz w zgłoszeniach reklamacyjnych, 

w odniesieniu do danego miejsca dostawy, a następnie przekaże je Zamawiającemu do 

akceptacji. 

6. Zaakceptowane przez Zamawiającego bez zastrzeżeń zestawienie będzie stanowiło podstawę 

do wystawienia i zapłaty faktury VAT. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń Strony wyjaśnią 

niezgodności, a Wykonawca skoryguje zestawienie zgodnie z wyjaśnieniami Zamawiającego  

i ustaleniami Stron. 

 

§ 5 

Umowa zostaje zawarta na okres: od 02 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.  

 

§ 6 

1. Strony ustalają, że Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą według cen jednostkowych 

określonych w załączniku do umowy. 

2. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu Umowy (w okresie jej 

obowiązywania) nie może przekroczyć kwoty łącznej:    

 

..........................  zł brutto (słownie: ....................................................................................) 

 

........................... zł netto (słownie: ...................................................……………………...) 

 

........................... zł VAT (słownie: ...............................................................…………..) 
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3. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o osiągnięciu limitu maksymalnego wynagrodzenia  

z tytułu realizacji  przedmiotu umowy, w sytuacji gdy wartość umowy wynikająca  

z dotychczasowych dostaw będzie wynosiła ...................................  zł brutto. 

4. Wykonawca zapewnia utrzymanie w okresie obowiązywania umowy stałych cen 

jednostkowych brutto określonych w Załączniku do umowy. 

5. Zapłata wynagrodzenia będzie dokonywana miesięcznie na podstawie prawidłowo 

wystawionej i dostarczonej Faktury VAT oraz zaakceptowanego przez Zamawiającego 

zestawienia za dany miesiąc kalendarzowy. 

6. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT                   

w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z podpisaniem przez 

strony bez  uwag, protokołu odbioru końcowego dostaw. 

7. W przypadku zrezygnowania przez Zamawiającego ze wskazanych przez niego pozycji 

prasowych lub wydawniczych, zmian ich tytułów, zaprzestania ukazywania się lub ukazania się 

w ilości mniejszej niż zostało to określone przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje 

wyłącznie wynagrodzenie odpowiadające ilości zrealizowanego zamówienia w cenach 

jednostkowych dostarczonych pozycji prasowych lub wydawniczych. 

8. Wykonawca wystawi fakturę, która musi zawierać następujące dane: 

 

Nabywca: 

Miasto Łódź 

ul. Piotrkowska 104 

90 – 926 Łódź 

NIP 7250028902 

Odbiorca: 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi 

ul. Kilińskiego 102/102a 

90-012 Łódź 

 

§ 7 

1. Wykonawca w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub jej rozwiązania 

przez Zamawiającego zobowiązany będzie do zapłaty Zamawiającemu kary umownej  

w wysokości 5 % maksymalnej wartości brutto umowy, o której mowa  w § 6 ust. 3 umowy, 

niezależnie od kary umownej. 

3. Kara umowna jest płatna w terminie 30 dni od pisemnego wezwania przez Zamawiającego. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy poprzez złożenie oświadczenia w tym przedmiocie. 

5. Zapłata kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego w wysokości przekraczającej wysokość zapłaconej kary umownej. 

6. W przypadku rażącego naruszenia postanowień umowy przez Wykonawcę, Zamawiający jest 

uprawniony do natychmiastowego rozwiązania umowy. 
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§ 8 

1. Osobami uprawnionymi do kontaktów w sprawie realizacji umowy ze strony Zamawiającego 

są: 

..................................... nr tel...................................................................... 

..................................... nr tel...................................................................... 

2. Osobami uprawnionymi do kontaktów w sprawie realizacji umowy ze strony Wykonawcy  

są: 

…………………………………………. nr tel……………………….…………………. 

…………………………………………. nr tel……………………….…………………. 

3. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 i 2 jest dopuszczalna i nie wymaga zmiany umowy,                    

a jedynie uprzedniego powiadomienia drugiej strony  na piśmie, z co najmniej dwu dniowym 

wyprzedzeniem. 

 

§ 9 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

2. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane 

przez strony ugodowo, a gdy nie będzie to możliwe poddane zostaną rozstrzygnięciu właściwego 

dla siedziby Zamawiającego sądu powszechnego. 

3. Zmiana treści niniejszej Umowy, wymaga aneksu w formie pisemnej, pod rygorem 

nieważności. 

4. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy na rzecz osób 

trzecich bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

5. Wykonawca może powierzyć wykonanie Umowy osobom trzecim (podwykonawcom).               

W takim przypadku Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania działań 

podwykonawców jak za swoje własne działania lub zaniechania. 

 

§  10 

Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz  dla 

Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego. 

 

 

Zamawiający:                                                                                         Wykonawca: 

 

……………………                                                                                  ………………………... 

 

 


