
UMOWA
NA DOSTAWE PRASY

W dniu 19.12.2006 r. w Gdyni pomiedzy:
Gmina Miasta Gdyni - Urzedem Miasta Gdyni, z siedziba 81-382 Gdynia, Al.
Marszalka Pilsudskiego 52/54, reprezentowana przez:

Boguslawa Stasiaka - wiceprezydenta
Jerzego Zajaca - sekretarza miasta

zwanymi w dalszej czesci umowy Zamawiajacym a firma:

KOLPORTER S.A Oddzial Pomorski, majaca siedzibe w Gdansku ul. Poleze 3,
wpisana do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w Kielcach, X
Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr: 0000127727
reprezentowana przez
mgr. inz. Jacka Maszkiewicza - Dyrektora Oddzialu

zwana w dalszej czesci umowy Dostawca,

w rezultacie,,~dzieleniaprzez Zamawiajacego zamówienia publicznegoo numerze
EZP 340~SO/06 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z ustawa Prawo zamówien publicznychz dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U.Nr
164,.poz.1163z 2006r). zawarta zostala umowao nastepujacej tresci:

§1

1. Dostawca' zobowiazuje sie do dostarczania Zamawiajacemu publikacji
okreslonych w zalaczniku nr 1 do niniejszej umowy, zas Zamawiajacy
zobowiazuje sie do odbioru przedmiotu zamówienia - prasy codziennej i
czasopism' specjalistycznych figurujacych we Wspólnym Slowniku Zamówien
(CPV) pod numerem 22200000-2.

2. Wartosc u'mowy, zgodnie z zalacznikiem nr 1 do niniejszej umowy, wynosi
brutto:119.827,81 zl. (slownie zlotych: sto dziewietnascie tysiecy osiemset
dwadziescia siedem 81/100).

3. Dostawca nie moze przeniesc obowiazków wynikajacych z umowy zawartej z
Zamawiajacymna osoby trzecie.

§2

1. Przedmiot zamówienia dostarczany bedzie Zamawiajacemu transportem
Dostawcy oraz na koszt i ryzyko Dostawcy.

2. Wydanie Zamawiajacemu przedmiotu dostawy nastapi w siedzibie
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3. Upowaznieni do odbioru przedmiotu zamówienia i ewentualnie potwierdzania
dostawy sa pracownicy Kancelarii Ogólnej Zamawiajacego.

4. Dostawca, przy kazdorazowej dostawie segreguje prase codzienna i czasopisma
specjalistyczne w 54 pakiety - wg zalacznika nr 2 do niniejszej umowy i
konfekcjonuje je uzywajac do tego celu odpowiedniej, papierowej banderoli o
szerokosci od 8,00 cm do 10,00 cm. Na banderoli winna byc widoczna nazwa
wydzialu, dla którego przeznaczona jest prasa.

5. Jakosc towarów oraz sposób opakowania winny odpowiadac obowiazujacym
normom przedmiotowym.

§3

1. Zaplata za dostawe prasy nastapi z góry raz na kwartal przelewem z konta
Zamawiajacego, w ciagu 21 dni od otrzymania przez Zamawiajacego faktury
pro forma, na konto Dostawcy w Kredyt Bank S.A O/Gdanski 11 1500 1025 1210
2003 11140000.
W przypadku zaplaty na podstawie faktury pro forma, Dostawca po otrzymaniu
przelewu dostarczy Zamawiajacemu w ciagu 7 dni fakture VAT.

2. Dostawca wystawia fakture za zamówiona prase, najpózniej do 8 dnia miesiaca
rozpoczynajacego kazdy kwartal, którego dotyczy zamówienie.

3. Strony przyjmuja, iz dniem zaplaty jest dzien obciazenia rachunku
Zamawiajacego.

4. Srodki platnicze,: przeznaczone na sfinansowanie umowy dostawy,
zabezpieczone sa VI budzecie miasta w Dziale 750 Rozdzial 750023 § 4210.

§4

Integralna czescia niniejszej umowy jest formularz cenowy - stanowiacy zalacznik
Nr 1 do niniejszej u!11°WYoraz szczególowy opis sluzacy do segregowania i
konfekcjonowania prasy i czasopism specjalistycznych - stanowiacy zalacznik nr 2
do niniejszejumowy.

§5

1. Dostawca zobowiazuje sie do dostarczania Zamawiajacemu publikacji,
okreslonych w zalaczniku nr 1 do umowy, we wszystkie dni robocze - od
poniedzialku do piatku - najpózniej do godz. 7.30 - do siedzibyZamawiajacego,
Kancelaria Ogólna (wejscie sluzbowe) hol glówny.

2. Za kazdy dzien opóznienia w dostawie prasy Dostawca zaplaci Zamawiajacemu
kary umownew wysokosci10%ich wartosci,wynikajacejz formularzacenowego,
o którym mowa w §4, na podstawie noty obciazeniowej wystawionej przez
Zamawiajacego.

3. W razie opóznieniazaplaty za przedmiotdostawyZamawiajacyobowiazanyjest
do zaplaty ustawowychodsetek za opóznienie,za czas od dnia wymagalnosci
roszczeniado dnia zaplaty.
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§6

Niedopuszczalna jest zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze koniecznosc
wprowadzenia takich zmian (np. zmiana stawki podatku VAT), wynika z okolicznosci,
których nie mozna bylo przewidziec w chwili zawarcia
umowy, lub zmiany te sa niekorzystne dla Zamawiajacego.

§7

1. Osoba upowazniona do kontaktu z Zamawiajacym, w zakresie dotyczacym
realizacji przedmiotu umowy, ze strony Dostawcy jest Jolanta Maciejewska tel.
O-58762 07 22 do 25.

2. Osoba upowazniona do kontaktu z Dostawca, w zakresie dotyczacym realizacji
przedmiotu umowy, ze strony Zamawiajacego jest Ewa Szelagowska tel.O-58
66-88-620, w jej zastepstwie Agata Jagiello tel O-58 66-88-621 lub inna
upowazniona przez Zamawiajacego osoba.

§8

1. W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w, interesie publicznym, Zamawiajacy moze odstapic od umowy
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o ww. okolicznosciach.

2. Zamawiajacemu 'przysluguje prawo odstapienia od umowy, gdy Dostawca z
nieuzasadnionych przyczyn nie swiadczy uslugi, lub nie dotrzymuje warunków
umowy.

§9

Termin realizacji zamówienia zostaje wyznaczony od dnia 1 stycznia 2007r. do dnia
31 grudnia 2007 r.

§10

Zmiany niniejszej umowy wymagaja dla swojej waznosci formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

§ 11

Spory mogace wynikac z realizacji niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez
wlasciwy rzeczowo sad powszechny z siedziba w Gdyni.



§12

w. sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówieniach publicznych.

§ 13

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, po dwa dla
kazdej ze stron.
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