UMOWA Nr …./CIS-WAG.2720.42.2017
W wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr CIS-WAG.2720.42.2017 z dnia
…………………., pomiędzy:
Centrum Informatyki Statystycznej, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, NIP:
701-023-61-79, REGON: 142396858, zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym
przez:
……………………………… - …………………………………
a
……………….. z siedzibą w (…-…..) ……….. przy ul. ……………, posiadającym
NIP………… oraz REGON …………., wpisanym do ………………. pod numerem
……………., zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
………………………….….. - …………………………..
została zawarta umowa treści następującej:
§1
Przedmiot i wartość umowy
1.

Przedmiotem umowy jest prenumerata czasopism polskich na rok 2018.

2.

Wykonawca dostarczać będzie prasę transportem własnym, bez pobierania z tego tytułu
dodatkowych opłat. Dostarczana prasa będzie skutecznie zabezpieczona przed
wpływami atmosferycznymi, zabrudzeniami i uszkodzeniami.

3.

Przedmiot umowy dostarczany będzie sukcesywnie od dnia 02.01.2018 r. do
31.12.2018 r., od poniedziałku do piątku między godz. 7.30, a 10.00 przy czym:
a. Dzienniki i tygodniki dostarczane będą w dniu wydania, a wydania sobotnie i
świąteczne w pierwszym kolejnym dniu roboczym.
b. Pozostałe w terminie do 3 dni od ukazania się numeru.

4.

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadamiania Zamawiającego na
piśmie o wszelkich zmianach wydawniczych dotyczących dostarczanej prasy, w tym
zmiany tytułu, częstotliwości ukazywania się lub wycofania tytułu z rynku.
§2
Płatności

1.

Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za dostarczenie przedmiotu umowy,
wynagrodzenie w wysokości .................... zł (słownie: ............................), w tym
należny podatek VAT.

2.

Płatność będzie dokonywana z dołu, za każdy miesiąc kalendarzowy na podstawie
poprawnie wystawionej faktury VAT w terminie 14 dni od jej dostarczenia.

3.

Faktura powinna zawierać sumę wynikającą z ilości oraz cen jednostkowych.

4.

Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w
związku z realizacją przedmiotu umowy.

5.

Fakturę za grudzień Wykonawca dostarczy do Zamawiającego nie później niż do dnia
21 grudnia 2018 r. oraz prześle Zamawiającemu pocztą elektroniczną kopię faktury
bezpośrednio po jej wystawieniu, na adres e-mail: d.szlazak@stat.gov.pl

6.

Za datę dokonania płatności strony uznają datę złożenia zlecenia przelewu w banku
Zamawiającego.
§3
Zobowiązania Wykonawcy

Wykonawca zobowiązuje się do:
1.

Dostarczania zamówionej prasy w terminach ustalonych w § 1 ust. 3 na miejsca
wskazane przez Zamawiającego tj.
Centrum Informatyki Statystycznej w Warszawie
00-925 Warszawa, Al. Niepodległości 208
Centrum Informatyki Statystycznej Zakład w Radomiu
26-600 Radom, ul. Planty 39/45

2.

W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy w stanie uszkodzonym lub z wadami
drukarskimi Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznej wymiany tej części
przedmiotu umowy na wolny od wszelkich wad, po zawiadomieniu – drogą
telefoniczną, faksową lub pocztą elektroniczną – o wadliwej dostawie. Przedmiot
umowy powinien zostać wymieniony w czasie nie dłuższym niż 2 dni robocze.
§4
Zobowiązania Zamawiającego

Zamawiający zobowiązuje się do:
1) Odbierania dostarczonej prasy w miejscu i czasie uzgodnionym z Wykonawcą.
2) Telefonicznego lub pisemnego złożenia reklamacji w przypadku niezgodności
dostawy z zamówieniem.
§5
Osoby do kontaktu
1.

Osobami upoważnionymi do współdziałania przy realizacji niniejszej umowy będą: ze
strony Wykonawcy – ……………… tel. ……………, faks ……………….e-mail
…………………….zaś ze strony Zamawiającego - …………………. tel.
………………….., faks ………………………..e-mail ……………….

2.

Zmiana osób odpowiedzialnych za realizację umowy, o których mowa w ust. 1 będzie
odbywać się poprzez pisemne zgłoszenie.

§6
Odstąpienie od umowy
1.

Zamawiający może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym, w przypadku
nie przestrzegania przez Wykonawcę któregokolwiek z warunków umowy.

2.

Zamawiający może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem 30-dniowego
okresu wypowiedzenia.

3.

Rozliczenia między stronami następują wyłącznie w zakresie faktycznego wykonania
przedmiotu zamówienia.

4.

Wypowiedzenie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§7
Postanowienia końcowe

1.

Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy stronami w związku z niniejszą umową,
które nie będą mogły być załatwione polubownie w drodze bezpośredniego
porozumienia, podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla
Zamawiającego.

2.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane tylko w formie
pisemnej, pod rygorem nieważności.

3.

Wykonawca nie może przelać wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez
zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

4.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie przepisy ustawy
Kodeksu cywilnego.

5.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

data ……………………….

data ……………………..

podpis ………………………

podpis ……………………

