
Załącznik nr 2 

                                                                                                       do zaproszenia do złożenia  

propozycji  cenowej (ofertowej)  

nr SP.0543.1.12.2018 z dnia  

10.12.2018r.                                                                                                                                                              

 

 

UMOWA  ………. 

zawarta w dniu …………………….. pomiędzy Gminą Miejską Piechowice z siedzibą przy 

ul. Kryształowa 49, 58-573 Piechowice, NIP: 611-010-86-58, Regon: 230821612 

reprezentowana przez: 

1. Jacka Kubielskiego – Burmistrza Miasta Piechowice, 

2. przy kontrasygnacie Marty Mielczarek – Skarbnika Miasta Piechowice, 

zwanym dalej „Zamawiającym”  

a 

 

…………………………………………..,  

NIP ……………………………………..., Regon: ……………………., 

reprezentowanym przez:  

1. ………………………... 

zwanym dalej „Wykonawcą”  

zawarta została umowa następującej treści: 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuję się wykonać w okresie styczeń 2019 – 

grudzień 2019 r. usługę polegającą na redagowaniu i publikacji miesięcznika  

pn.: ”INFORMATOR PIECHOWICKI”, zwanego również „Biuletynem Miejskim” 

zgodnie z postanowieniami nn. Umowy. 

2. Strony ustalają zasady i warunki wykonania umowy, w tym każdego numeru 

Informatora: 

a) przygotowanie i redagowanie tekstów, dbanie o wartość merytoryczną i 

informacyjną wydawnictwa, 

b) opracowanie graficzne, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo 

własności do opracowania przez Wykonawcą szaty graficznej, 

c) skład komputerowy i druk, 

d) sporządzanie fotorelacji z imprez i uroczystości miejskich oraz innych 

zleconych przez Zamawiającego, 

e) przygotowanie minimum 2 artykułów zleconych przez Zamawiającego, o 

zawartości min. 1 000 znaków każdy, 

f) przekazanie Zamawiającemu niezwłocznie po akceptacji Informatora 

Piechowickiego w wersji elektronicznej wydawnictwa w formie PDF o 

objętości nie większej niż 7 MB celem zamieszczenia na stronie miejskiej 

www.piechowice.pl. Oraz płytę CD z wersją elektroniczną. 

g) Dostarczenie nakładu: 1 200 egzemplarzy na miesiąc, 

h) Format: A4, 

i) Objętość: minimum 16 stron,  

j) Kolorystyka: pierwsza i ostatnia strona w pełnym kolorze, pozostałe czarno –

białe, 

k) Termin realizacji całego nakładu: wydanie każdego numeru nastąpi do 25 

każdego miesiąca poprzez dostarczenie przez Wykonawcę całego nakładu 

danego numeru do siedziby Zamawiającego. 

http://www.piechowice.pl/


l) Zakres zamówienia obejmuje publikację w 2019 r. w odstępach miesięcznych 

dwunastu numerów ( od miesiąca stycznia 2019 r. do miesiąca grudnia 2019r.) 

wydań miesięcznika pn.: „Informator Piechowicki” 

 

§ 2  

Do obowiązków wykonawcy należy między innymi: 

a) wykonanie pracy z należytą starannością i zapewnienie wysokiej jakości wykonania 

każdego numeru Informatora, 

b) przestrzegania ustalonych terminów, 

c) wykonawca jest zobowiązany zapewnić opracowanie Informatora w oparciu o 

materiały własne i pozyskane własnym staraniem, przy czym stosownie do potrzeb 

Zamawiający zastrzega sobie prawo przekazywania materiałów do publikacji, które 

będą zamieszczane w Informatorze w pierwszej kolejności, 

d) wykonawca ma obowiązek na roboczo uzgadniać zakres, formę, treść każdego numeru 

Informatora, a przed skierowaniem do druku każdego wydania, uzyskać akceptację, 

osoby wyznaczonej do kontaktów po stronie Zamawiającego – zgodnie z § 7 ust. 2 

umowy. Wszelkie uzgodnienia i akceptacje będą dokonywane drogą elektroniczną, a 

na żądanie każdej ze stron, druga ma obowiązek potwierdzić akceptację w formie 

pisemnej, 

e) uwzględnianie przez Wykonawcę wskazówek i sugestii Zamawiającego dotyczących 

treści i szaty graficznej Informatora. 

 

§ 3 

 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za nakład 1 200 egzemplarzy o objętości 16 stron 

miesięcznie wynagrodzenie w  wysokości ………..zł netto , plus …..% podatku VAT 

w  wysokości …………. zł , co stanowi kwotę ……………. zł brutto  

( słownie:  ……………………………..... złotych brutto). 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu jest stałe 

w okresie obowiązywania umowy i nie będzie waloryzowane, 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne w miesiącu następnym po wykonaniu 

usługi, w terminie 14 dni od  daty prawidłowo wystawionej  i doręczonej 

Zamawiającemu faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy  za pomocą 

mechanizmu podzielonej płatności.  

4. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury będzie dostarczenie nakładu: 1 200 

egzemplarzy „Informatora Piechowickiego” 

5. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

6. Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT NIP:………………….... 

 

§ 4 

 

Przekazane przez Zamawiającego materiały nie mogą być wykorzystywane przez 

Wykonawcę do innych celów niż zamieszczanie ich w Informatorze, zgodnie z 

postanowieniem umowy. Wykorzystanie materiałów Zamawiającego do innych celów 

spowoduje rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

 

§ 5 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) w  wysokości 1% wynagrodzenia miesięcznego brutto, o którym mowa w § 3 ust.1, za 

każdy dzień przekroczenia terminu, o którym mowa w § 1 ust.2 lit. k umowy, 



b) w  wysokości 1% wynagrodzenia miesięcznego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, 

za każdy dzień przekroczenia terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na 

usunięcie wad przedmiotu umowy,  

c) w  wysokości 20 % dwunastokrotnego wynagrodzenia miesięcznego brutto 

określonego w § 3 ust. 1, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy.  

2. Zamawiający zapłaci karę umowną w  wysokości 20 % dwunastokrotnej wartości brutto 

    określonej w § 3 ust. 1, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 

    Zamawiającego, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w § 6 ust. 3 umowy. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z tytułu 

   nienależytego wykonania niniejszej umowy z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu  

   umowy ( potrącenia z rachunków). 

 4. Zamawiający zastrzega prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

     wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 

 

§ 6  

 

1.   Z tytułu wad przedmiotu umowy tj. Informatora leżących po stronie Wykonawcy,    

Zamawiającemu przysługuje prawo obniżenia wynagrodzenia w stopniu odpowiadającym 

wadzie, lub żądania powtórnego wykonania Informatora wolnego od wad.  

      Za wady przedmiotu umowy uważa się w szczególności : 

      - nieczytelny druk, 

      - niewłaściwy format, 

      - nierówne obcięcie marginesów. 

2.  Jeżeli Wykonawca, pomimo wezwania nie dostarczy w  wyznaczonym terminie   

     Zamawiającemu Informatora wolnego od wad, Zamawiającemu przysługuje prawo   

     odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, z zachowaniem prawa do   

     naliczenia kar umownych. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni w razie zmiany okoliczności  

    powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, jeśli tego nie można     

    było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu  

    żadne odszkodowanie. W tym przypadku Wykonawca ma prawo żądać tylko     

    wynagrodzenia należnego w tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 7 

 

1.  Jako koordynatora Wykonawca wyznacza …………………………... 

2.  Jako koordynatora Zamawiający wyznacza: Panią Annę Szalej – John. 

 

§ 8 

 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga dla swej ważności formy pisemnej pod 

    rygorem nieważności. 

2. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozpoznawane przez Sąd właściwy 

    dla siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 

    cywilnego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz 

    dla Wykonawcy, drugi egzemplarz dla Zamawiającego. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY :                                                                        WYKONAWCA:     



  

 


