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UMOWA

zawarta w dniu .............................................. r.

pomiędzy:

Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we W rocławiu , pl. Powstańców Warszawy 1 

50-153 Wrocław, posiadającym nr NIP 896-10-03-245, nr REGON 000514377, 

reprezentowanym przez:

Mirosława Ziajkę -  Dyrektora Generalnego

zwanym w treści umowy Zamawiającym, 

a

reprezentowaną przez:

zwaną w treści umowy Wykonawcą.

§ 1
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji dostawę prasy codziennej, 

periodycznej oraz czasopism i wydawnictw specjalistycznych dla potrzeb Dolnośląskiego 

Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław 

i Delegatur w Jeleniej Górze, Legnicy i w Wałbrzychu, zgodnie z załączonym wykazem 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2
ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania 

zamówionych tytułów w ilości zgodnej z załącznikiem nr 2 do umowy i bezpośrednio do 

budynków Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy:

-  pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław,

-  ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 12, 58-500 Jelenia Góra

-  ul. Skarbka 3, 59-220 Legnica

-  ul. Słowackiego 23a-24, 58-300 Wałbrzych



2. Wykonawca zapewni:

a) dostarczanie prasy codziennie zgodnie z ofertą Wykonawcy zawierającą podział na 

komórki organizacyjne Urzędu, stanowiącą załącznik nr 2 do umowy,

b) dostawy prasy codziennej w dniu wydania, a pozostałych czasopism najpóźniej do 

dnia następnego po ukazaniu się na rynku,

c) dostawy czasopism, które ukażą się w grudniu 2019 r., a będą datowane 2020 r.,

d) dostarczania czasopism bez płatnych dodatków podnoszących ich ceny.

3. Wykonawca ponosi koszty przewozu, dostawy i zabezpieczenia towaru oraz ubezpieczenia 

jego na czas przewozu.

4. Wykonawca zobowiązany jest do:

a) niezwłocznego uzupełnienia braków ilościowych i jakościowych w dostarczanych 

egzemplarzach pasy codziennej, najpóźniej do godziny 7.00 następnego dnia 

roboczego po dniu zgłoszenia reklamacji,

b) niezwłocznego uzupełnienia braków ilościowych i jakościowych w dostarczanych 

wydawnictwach periodycznych w terminie 4 dni od momentu złożenia reklamacji,

c) utrzymania stałych cen jednostkowych przez okres obowiązywania umowy.

5. Reklamacje dotyczące braków i wad Zamawiający zobowiązuje się zgłaszać telefonicznie 

na wskazany w ofercie przez Wykonawcę numer telefonu.

6. Zamawiający ma prawo do zmiany zamówionych tytułów, a w szczególności zmniejszenia 

lub zwiększenia ilości prenumeraty oraz dodania nowych pozycji prenumeraty. Zmiany te 

wymagają wprowadzenia aneksu do umowy.

7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do 

niniejszej umowy.

§ 3
SPOSÓB DOSTARCZANIA PRASY

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania prasy w dniu jej wydania na swój koszt 

i ryzyko do godz. 7.00, włącznie z sobotami dla Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 

we Wrocławiu natomiast w Delegaturach DUW od poniedziałku do piątku do godziny 

7.00. Egzemplarze sobotnie dostarczane będą w poniedziałek do godziny 7.00.

2. Prasa powinna być dostarczana w zafoliowanych paczkach oddzielnie dla każdej komórki 

organizacyjnej urzędu, ze wskazaniem jej nazwy i w ilości sztuk podanej w załączniku nr 2 

do umowy. Dla wersji elektronicznych loginy i hasła powinny zostać wysłane na adres 

mailowy osoby odpowiedzialnej za współpracę przy realizacji niniejszej umowy po stronie 

Zamawiającego wskazanej w ust. 4.
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3. Zamawiający zapewni odbiór prasy w swojej siedzibie.

4. Osobami odpowiedzialnymi za współpracę przy realizacji niniejszej umowy są:

-  po stronie Wykonawcy:

....................................................................................... ,e-mail: ...............................

-  po stronie Zamawiającego:

Pani Małgorzata Majewska, tel. 71 340-61-66, e-mail: m.majewska@duw.pl.

§ 4 
WYNAGRODZENIE

1. Wartość umowy brutto wynosi .......................zł (słownie: .....................................................

złote 00/100) i została ustalona na podstawie cen jednostkowych przedstawionych 

w ofercie Wykonawcy niezmiennych do końca realizacji przedmiotu zamówienia.

2. Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktur obejmujących okres miesiąca 

kalendarzowego za rzeczywiście wykonaną dostawę, z uwzględnieniem podziału na 

komórki organizacyjne urzędu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej umowy, na adres: 

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

pl. Powstańców Warszawy 1 

50-153 Wrocław 

NIP 896-10-03-245

z zaznaczeniem komórki organizacyjnej urzędu, której dana faktura dotyczy.

3. Strony ustalają, że za realizację dostawy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie zgodnie 

z fakturami, o których mowa w ust. 2, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 

fakturze, w terminie do 21 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury VAT.

4. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 5 
KARY UMOWNE

1. Za opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 0,5% wartości zamówienia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, 

za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1 

oraz § 2 ust. 4 lit. a.

2. Za opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 0,5% wartości zamówienia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1,
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za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 4 

lit. b.

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10% wartości umownej brutto, 

o której mowa w § 4 ust.1, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy.

4. W przypadku, gdy wysokość zastrzeżonych kar nie pokryje rzeczywiście poniesionej 

szkody, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych Kodeksu Cywilnego.

§ 6
WYPOWIEDZENIE UMOWY

1. W razie wystąpienia istotnych uchybień w realizacji zamówienia, Zamawiający może 

wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym bez zachowania terminów 

wypowiedzenia zachowując prawo domagania się kar umownych i odszkodowania.

2. Uchybienia wskazane w ust. 1 mogą polegać w szczególności na co najmniej 3 krotnym 

dostarczaniu prasy niezgodnej ze złożonym zamówieniem lub trzykrotnym opóźnieniu 

w dostawie.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. Za istotną zmianę okoliczności, o której 

mowa powyżej, strony uznają w szczególności, zawarcie przez Centrum Obsługi 

Administracji Rządowej umowy ramowej na dostawę prasy dla potrzeb jednostek 

administracji rządowej.

§ 7
ZMIANA TREŚCI UMOWY

Wprowadzenie jakichkolwiek zmian treści umowy wymaga sporządzenia pod rygorem

nieważności aneksu w formie pisemnej.

§ 8
OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

Termin realizacji umowy obejmuje okres jednego roku, tj. od dnia 1 stycznia 2019 r.

do dnia 31 grudnia 2019 r.
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 459).

2. Sprawy sporne mogące wynikać w trakcie umowy, strony zobowiązują się rozstrzygać 

polubownie, a gdy okaże się to nieskuteczne, rozstrzygać je będzie Sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. Załączniki do umowy stanowią integralną część umowy.

4. Strony umowy zobowiązują się informować wzajemnie o zmianach adresów do doręczeń 

pod rygorem pozostawienia korespondencji ze skutkiem doręczenia wysłanej na adresy 

wskazane na wstępie umowy.

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron.

6. Załączniki do umowy:

1) Załącznik nr 1 -  Wykaz prenumeraty prasy dla Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 

we Wrocławiu na 2019 rok.

2) Załącznik nr 2 -  Oferta Wykonawcy wg podziału na wydziały na 2019 rok.

3) Załącznik nr 3 -  Podział na jednostki, wg którego Wykonawca zobowiązany jest 

wystawiać faktury VAT.

§ 9

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

-  5  -


