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UMOWA NA ZAKUP ORAZ DOSTAWĘ PRASY W 2011 ROKU 

NR 01 /12 /2010 

Zawarta w dniu ……………. r. w Dzierżoniowie pomiędzy Miejsko-Powiatową Biblioteką 

Publiczną w Dzierżoniowie zwaną dalej "Prenumeratorem" reprezentowaną przez: 

Jadwigę Horanin – Dyrektora  

Joannę Budę – Głównego Księgowego  

a: 

 

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

……………………………………………………. 

zwanym w dalszej części umowy "Dystrybutorem" reprezentowanym przez: 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

o następującej treści: 

§ 1 

1. W rezultacie wyboru oferty w trybie zapytania o cenę Dystrybutor zobowiązuje się do 

dostarczania tytułów prasowych w okresie od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r. zgodnie ze 

„Szczegółowym opisem organizacji dostaw” będącym załącznikiem Nr 1. do niniejszej 

umowy. 

2. Prenumerator zastrzega sobie prawo zmiany ilości przedmiotu umowy z prawem do 

proporcjonalnego zmniejszania/zwiększania ceny umowy bez żadnych konsekwencji 

prawno-finansowych. Zmiana ilościowa nie może przekraczad 3% zamówienia 

podstawowego. Ewentualne zmiany będą zgłaszane na piśmie z miesięcznym 

wyprzedzeniem przed upływem danego kwartału. 

3. W przypadku zawieszenia dostawy tytułu gazety/magazynu/czasopisma z powodów 

niezależnych od obu stron, wartośd zamówienia zostanie pomniejszona proporcjonalnie 

bez stosowania kar umownych. 
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§ 2 

1. Całkowita wartośd niniejszej umowy wynosi ………..zł brutto (słownie: ….zł).  

2. Całkowitą wartośd umowy obliczono w oparciu o ceny ofertowe podane przez 

Dystrybutora w postępowaniu.  

§ 3 

1. Dystrybutor odpowiedzialny jest za jakośd oraz starannośd oferowanych usług. 

2. Dystrybutor zobowiązuje się do natychmiastowego uwzględnienia zgłoszonych reklamacji 

z tytułu braku określonych numerów, opóźnieo, dostawy uszkodzonych lub 

przemoczonych czasopism, gazet itp. Wymiana powinna nastąpid w przeciągu do 3 godzin 

od momentu zgłoszenia. 

3. W przypadku gdy jakakolwiek częśd dostawy posiada wady fizyczne, Prenumerator może 

wyznaczyd Dystrybutorowi dodatkowy termin na dostawę pozycji wolnych od wad, bez 

ponoszenia przez Prenumeratora z tego tytułu jakichkolwiek dodatkowych kosztów.  

4. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodnośd  z opisem 

przedmiotu zamówienia zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

5. Dystrybutor zapewni takie opakowanie, jakie jest wymagane, by nie dopuścid do 

uszkodzenia lub pogorszenia jakości w trakcie transportu do miejsca dostawy. 

§ 4 

1. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Dystrybutora w 

terminie 14 dniu od daty doręczenia faktury VAT wystawionej przez Dystrybutora po 

upływie kwartału. 

2. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT i posiada numer identyfikacji 

podatkowej NIP: 882-00-03-467  

§ 5 

1.  Strony ustalają odpowiedzialnośd za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie umowy  

w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach: 

a)  Dystrybutor zapłaci Prenumeratorowi karę umowną: 

za odstąpienie od umowy przez Prenumeratora z przyczyn, za które odpowiada 

Dystrybutor w wysokości 4% wartości umowy 

za zwłokę w usunięciu wad – w wysokości 0,04 % wartości umowy, za każdy dzieo 

opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Prenumeratora na 

usunięcie tych wad. 
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za niezrealizowanie dostawy – 0,5 % wartości umowy, za każdy dzieo opóźnienia, 

b) Prenumerator zapłaci Dystrybutorowi  

 w przypadku zwłoki w zapłacie faktur - odsetki ustawowe 

 w przypadku odstąpienia od umowy – częśd wartości umowy którą Dystrybutor 

wykonał 

1. Dopuszcza się egzekwowanie kar umownych na zasadzie potrącenia przy rozliczeniach 

stron. 

§ 6 

1. Umowa zawarta zostaje na okres 1 roku tj. od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 

roku. 

2. W okresie obowiązywania niniejszej umowy Strony mają obowiązek powiadamiad się 

wzajemnie o wszelkich zmianach danych, w tym także podlegających wpisowi do 

ewidencji działalności gospodarczej lub do sądowego rejestru handlowego, a także o 

ogłoszeniu jego upadłości lub likwidacji. 

§ 7 

1. Prenumerator zastrzega sobie, że bez jego zgody Dystrybutor nie może powierzad 

wykonania przedmiotu umowy osobom trzecim. 

§ 8 

1. Zmiany i uzupełnienia postanowieo niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy 

pisemnej. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego, oraz Ustawy prawo zamówieo publicznych. Ewentualne spory powstałe na tle 

wykonania przedmiotu umowy będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby 

Prenumeratora. 

 

§ 9 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Dystrybutora i 

jeden dla Prenumeratora. 

 

Załączniki : 

1. „Szczegółowy opis organizacji dostaw”. 


