UMOWA NR
zawarta w dniu ……….…… we Wrocławiu pomiędzy:
Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa - NIP: 527-281-83-55, REGON: 367849538,
reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa Dyrektora Generalnego KOWR z dnia
……………… roku nr …………………….. przez Dyrektora Oddziału Terenowego we Wrocławiu –
Pana ……………………, , działającego łącznie z ……………… na podstawie pełnomocnictwa nr:
…………………………..roku
adres do doręczeń
oraz dane do faktury:

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Oddział Terenowy we Wrocławiu,
ul. Mińska 60, 54-610 Wrocław
NIP: 527-281-83-55

- zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
- zwanym dalej „Wykonawcą”,
o następującej treści:
§1
1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia
publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych w
trybie przetargu nieograniczonego – postępowanie znak WRO.WOP.260.
.2019
2. Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, o której mowa w
ust. 1 i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, o której mowa w ust. 1.
3. Przedmiotem umowy jest sukcesywne dostarczanie prasy do Oddziału Terenowego Krajowego
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu ul. Mińska 60 Wrocław, w okresie od …………. do
………………….. r.
4. Przedmiot umowy obejmuje dostawę prasy na adres: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ul.
Mińska 60, 54-610 Wrocław
5. Asortyment i ilość poszczególnych tytułów dzienników, czasopism i innych wydawnictw, które
mają być dostarczane do Zamawiającego określa poniższa tabela:
l.p

Tytuł

Ilość egzemplarzy

A

B

C

1 Gazeta Polska Codziennie
2 Dziennik Gazeta Prawna

1
1

3 Rzeczpospolita PLUS

1

4 Gazeta Wrocławska

1

5 Tygodnik Gazeta Polska

1

6 Rachunkowość

1

7 Farmer

1

8 Tygodnik Rolniczy z dodatkiem My Dzierżawcy

1

9 Przedsiębiorca Rolny
10 Zamówienia Publiczne- Doradca

1
1

6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania tytułów prasowych w dniu ich publikacji do
godziny 7.30, na adres wskazany w pkt 4.
7. Tytuły prasowe powinny być dostarczane w pakietach dziennych. Każdy pakiet musi być
zapakowany oraz zawierać dowód dostawy.
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8. Dostarczone egzemplarze powinny być kompletne oraz wolne od wad technicznych i
estetycznych.
9. W przypadku braku w pakiecie tytułu prasowego, dostawy egzemplarza niekompletnego lub
zawierającego wady techniczne, Wykonawca jest zobowiązany do potrącenia należności za
wadliwy lub niedostarczony egzemplarz.
10.
Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach dotyczących
prenumerowanej prasy i czasopism (np. zmiana tytułu, częstotliwość ukazywania się lub
wycofanie tytułu z rynku).
11.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczać wyłącznie takie egzemplarze prasy i czasopism,
do których nie dołączono dodatków w postaci książek, płyt CD, DVD i innych, z wyjątkiem
dodatków, które dołączane są bezpłatnie w ramach Rzeczpospolitej Plus i Dziennika Gazety
Prawnej Premium.
§2
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie łączne na podstawie
złożonej
przez
Wykonawcę
oferty
w
kwocie
brutto
………………………
(słownie:……………………..……..).
W tym:
l.p

Tytuł

Ilość
egzemplarzy

A

B

C

1 Gazeta Polska Codziennie
2 Dziennik Gazeta Prawna

1
1

3 Rzeczpospolita PLUS

1

4 Gazeta Wrocławska

1

5 Tygodnik Gazeta Polska

1

6 Rachunkowość

1

7 Farmer

1

8 Tygodnik Rolniczy

1

9 Tygodnik Rolniczy z dodatkiem My Dzierżawcy
10 Zamówienia Publiczne- Doradca
11 Dostawa – opakowanie, załadunek, rozładunek.
Razem

Cena prenumeraty
na 12 miesięcy

1
1
1 miejsce

2. Wynagrodzenie ostateczne wynikać będzie z wykonanych dostaw (rzeczywiście dostarczonej
liczby egzemplarzy prasy i czasopism, pomnożonej przez ceny jednostkowe, potwierdzonych
przez Zamawiającego, z tym że nie może przewyższyć kwoty określonej w ust. 1.
3. Zapłata należności z tytułu dostawy prasy następować będzie w cyklu miesięcznym/kwartalnym
– zgodnie z ofertą Wykonawcy, w terminie 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury, za dostawy wykonane w poprzednim miesiącu na konto
Wykonawcy wskazane na fakturze. Zamawiający dopuszcza płatność z góry za 1 miesiąc. Do
każdej faktury zostanie dołączona zbiorcza specyfikacja zawierająca dane o dostarczonych /a w
przypadku płatności z góry - w miesiącu poprzedzającym tytułach wraz z ich ceną, liczbą
egzemplarzy oraz informacja o ewentualnych potrąceniach w związku z okolicznościami
opisanymi w § 1 pkt. 9.
4. Zbiorcza specyfikacja będzie zweryfikowana przez Zamawiającego na podstawie dowodów
dostawy, o których mowa w § 1 ust.7.
5. Zweryfikowane zbiorcze specyfikacje, będą stanowiły dowód rzeczywiście wykonanych przez
Wykonawcę dostaw.
6. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew (cesję) wierzytelności Wykonawcy z tytułu niniejszej
umowy na osoby trzecie.
§3
1. W przypadku niedostarczenia z winy Wykonawcy zamówionej prasy codziennej oraz czasopism
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy Zamawiający ma prawo potrącić kwotę stanowiącą
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równowartość niedostarczonej prasy z faktury wystawionej w miesiącu, którego dotyczy
niedostarczona prasa/ a w przypadku płatności z góry z kolejnej faktury.
§4
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w
przypadku nienależytego wykonywania przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy.
§5
Wszelkie oświadczenia woli związane z niniejszą umową będą doręczane osobiście lub wysłane
listem poleconym na adresy wskazane w komparycji Umowy.
§6
1. Zamawiający wyznacza ……………………………………… tel. …………………………. e-mail:
…………………………….………………jako osobę odpowiedzialną za nadzór nad realizacją umowy, w
tym za prawidłowe wykonanie praw i obowiązków Zamawiającego wynikających z umowy.
2. Do celów związanych z realizacją niniejszej Umowy Wykonawca wyznacza jako swojego
Przedstawiciela: ……………… tel. …………………………. e-mail: …………………………….jako osobę
odpowiedzialną za prawidłowe wykonanie obowiązków Wykonawcy wynikających z umowy.
3. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 i 2 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony
i nie stanowi zmiany treści umowy w rozumieniu § 8 ust. 2.
§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa powszechnego.
§8
1. Zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą
być zgodne z art. 144 ustawy, o której mowa w § 1 ust.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo
do ograniczenia dostaw W takim przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne
roszczenia.
2. Wszystkie ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy, Strony będą starać się
rozwiązywać na drodze polubownej. W przypadku braku porozumienia w sporze wynikającym z
realizacji niniejszej umowy, Strony zgodnie poddadzą się rozstrzygnięciu sądu właściwego
miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego według położenia KOWR Odział Terenowy
we Wrocławiu.
3. Dopuszcza się rozwiązanie umowy w każdym czasie za pisemnym porozumieniem Stron.
4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
5. Integralną częścią umowy są:
a) SIWZ,
b) Oferta Wykonawcy.

Zamawiający

Wykonawca
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