Załącznik do SIWZ nr 3

WZÓR UMOWY
UMOWA SPRZEDAŻY Nr WZP.273.

.2012

zawarta w dniu ................................. 2012 roku
pomiędzy
Województwem Kujawsko - Pomorskim z siedzibą w Toruniu przy Placu Teatralnym 2,
reprezentowanym przez:
1. …………………….

- ………………………………………………

2. ……………………..

- ……………………………………………………

zwanym „Kupującym”,
a
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..,
reprezentowanym przez:
………………………………………………………….
………………………………………………………….
zwanym „Sprzedawcą”
§1
Przedmiotem umowy jest dostarczanie prasy i wydawnictw w ramach prenumeraty
w 2013 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu, w ilościach egzemplarzy danego tytułu wskazanych w poszczególnych pozycjach
formularza cenowego, stanowiącego załącznik do niniejszej umowy, zgodnie z zamówieniem
publicznym udzielonym w trybie przetargu nieograniczonego (WZP.272.96.2012).
§2
1.

2.
3.

Sprzedawca zobowiązuje się do systematycznego dostarczania Kupującemu w okresie od
2 stycznia do 31 grudnia 2013 roku przedmiotu zamówienia, własnym transportem i na
własny koszt, w dniu ukazania się tytułu, od poniedziałku do soboty włącznie
(z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Szczegółowy wykaz miejsc dostawy
prasy oraz wymagane godziny jej dostarczania wynikają z załącznika do niniejszej
umowy, którego zmiana nie wymaga aneksu.
Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć zamówioną prasę kompletnie i w opakowaniu
uniemożliwiającym jej zabrudzenie lub uszkodzenie.
Kupujący wymaga spakowania każdego pakietu dostarczanej prasy w oddzielne paczki
zgodnie z formularzem cenowym.
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§3
1. W przypadku występowania braków w dostarczanej prasie lub dostarczenie jej w stanie
uszkodzonym, zabrudzonym, Kupujący składa telefonicznie lub faxem reklamacje
niezwłocznie po ich stwierdzeniu.
2. W przypadku opisanym w ust. 1 Sprzedawca dostarczy niezwłocznie reklamowaną
pozycję bez uszkodzeń wg miejsc dostawy, o których mowa jest w § 2 ust. 1.
§4
1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Kupujący zapłaci łączną cenę
ustaloną na podstawie oferty złożonej w postępowaniu o zamówienie publiczne
przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w wysokości:

2.

3.

4.
5.

1.

2.

……………………………… zł brutto
(słownie: ……………………………………………………… złotych 00/100).
Wynagrodzenie miesięczne za dostawę prasy uzależnione będzie od ilości egzemplarzy
tej prasy dostarczonych w danym miesiącu, a ceny poszczególnych tytułów nie
przekroczą cen wskazanych w ofercie z dnia ………………… grudnia 2012r.
Płatnikiem należności, o której mowa w ust. 1 jest Urząd Marszałkowski Województwa
Kujawsko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, NIP 956-19-45-671,
Regon 871121290.
Zapłata należności, o której mowa w ust. 1 nastąpi w terminie do 14 dni po zakończeniu
miesiąca, w którym dokonane były dostawy prasy i po dostarczeniu faktury.
Za dzień dokonania zapłaty strony uznają dzień, w którym zostanie obciążony rachunek
bankowy Kupującego.
§5
Kupujący może zmniejszyć ilość zamawianych tytułów objętych prenumeratą w trakcie
całego 2013 roku. Zmniejszenie ilości zamawianych tytułów spowoduje odpowiednie
pomniejszenie wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, o kwotę przewidzianą za te
tytuły.
Zmiany wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 nie wymagają zmiany
niniejszej umowy.
§6

Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną za nieterminowe zrealizowanie
zamówienia w wysokości 5 % wartości prasy dostarczanej w danym dniu za każdą
rozpoczętą godzinę opóźnienia.
2. Niedostarczenie choćby jednego tytułu uznane będzie za nieterminowe zrealizowanie
zamówienia.
3. Kara umowna nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogólnych.
4. W przypadku naliczenia kar umownych Kupujący zastrzega sobie prawo do ich potrącenia
z kwoty ceny, o której mowa w § 4 ust. 1 po bezskutecznym upływie terminu zapłaty
wystawionej noty.
1.

2

§7
Kupujący będzie miał prawo do rozwiązania zawartej umowy, zgodnie z wyborem
Kupującego, ze skutkiem natychmiastowym lub z zachowaniem jednomiesięcznego terminu
wypowiedzenia, w przypadku, w którym Sprzedawca dwukrotnie nie dostarczy zamawianych
tytułów w dniu, w którym winne być one dostarczone.
§8
1.
2.

3.
4.

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem jej nieważności.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
Spory Strony poddają pod rozstrzygnięcia sądu właściwego dla siedziby Kupującego.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa
egzemplarze dla Kupującego i jeden dla Sprzedawcy.
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