Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.953.2011

Projekt
Umowa Nr BPM.ZZP.272-………./11
Zawarta w dniu …………………. r. w Nowym Sączu pomiędzy:
Miastem Nowy Sącz, z siedzibą ul. Rynek 1, qa33 – 300 Nowy Sącz,
Nr ewidencyjny NIP: 734-350-70-21, REGON: 491893167,
reprezentowanym przez:
Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………….
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………..
zwanym dalej „Wydawcą”.
W wyniku przetargu nieograniczonego prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn.
zm.), strony zawierają umowę o następującej treści:
§1
1. Wydawca zobowiązuje się do przyjmowania od Zamawiającego publikacji ogłoszeń,
komunikatów, kondolencji i nekrologów, zwanych dalej „publikacjami” oraz
zamieszczania ich w dzienniku……………………………….., na stronach wydania
Miasta Nowego Sącza, powiatów
„nowosądeckiego” obejmujących teren
nowosądeckiego, gorlickiego i limanowskiego oraz na stronach obejmujących teren
województwa małopolskiego.
2. Publikacja obejmuje tekst oraz jeśli będzie wymagała tego specyfika publikacji takŜe
załącznik graficzny.
§2
Zamieszczanie publikacji następować będzie sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego
w terminie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2012 r.
§3
1. Zamawiający zobowiązuje się dostarczać publikacje wykonane pod względem
merytorycznym, formalnym i językowym, jako zgodne z prawem i zasadami
współŜycia społecznego (dobrymi obyczajami).
2. Zamawiający dostarczy Wydawcy publikacje w jednym egzemplarzu, drogą
elektroniczną, faksem, bądź osobiście w formie gotowej do druku. Końcowe
uzgodnienia będą dokonywane telefonicznie.

3. Do tekstu Zamawiający jeśli będzie tego wymagała specyfika ogłoszenia dołączy
załącznik graficzny.
§4
1. Zamawiający ma decydujący wpływ na miejsce zamieszczenia publikacji.
2. Do Zamawiającego naleŜy decyzja w jakiej ilości modułów powinna zmieścić się
publikacja.
§5
1. Zgłoszenie oraz rezygnacja z zamówionej publikacji moŜe być dokonana
w przeddzień druku numeru.
2. Z powodu rezygnacji z publikacji, Wydawcy nie przysługują Ŝadne roszczenia.
3. JeŜeli Wydawca nie zamieści publikacji w określonym terminie, Zamawiający moŜe
odstąpić od umowy.
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§6
Zamawiający zapłaci Wydawcy wynagrodzenie za publikację na stronach
obejmujących teren Miasta Nowego Sącza, powiatów nowosądeckiego, gorlickiego
i limanowskiego za 1 moduł, przy załoŜeniu, Ŝe 1 moduł stanowi …..cm ².
Cena za 1 cm ² to …… zł brutto. Wobec powyŜszego Zamawiający zapłaci
Wydawcy wynagrodzenie za publikację na teren Miasta Nowego Sącza, powiatów
nowosądeckiego, gorlickiego i limanowskiego liczone jako iloczyn ilości modułów
oraz ceny za jeden moduł w wysokości …………. zł brutto (słownie: .. ) w tym
podatek VAT w wysokości …… zł i ilości emisji.
Zamawiający zapłaci Wydawcy wynagrodzenie za publikację na stronach
obejmujących teren województwa małopolskiego za 1 moduł, przy załoŜeniu, Ŝe
1 moduł stanowi …….. cm ². Cena za 1 cm ² to …….. zł brutto. Wobec powyŜszego
Zamawiający zapłaci Wydawcy wynagrodzenie za publikację na teren województwa
małopolskiego liczone jako iloczyn ilości modułów oraz ceny za jeden moduł w
wysokości ………. zł brutto (słownie: …..) w tym podatek VAT w wysokości …. zł
i ilości emisji.
Strony ustalają, Ŝe wynagrodzenie za wykonywanie usługi w czasie wykonywania
umowy nie przekroczy kwoty ……………. zł brutto.
Faktura wystawiana będzie za kaŜdorazową realizację usługi.
Wydawca do wystawionej faktury zobowiązany jest załączyć odcinek lub kserokopie
opublikowanego ogłoszenia
Wypłata wynagrodzenia następuje na konto Wydawcy podane w fakturze, po ukazaniu
się publikacji, w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania faktury VAT.
Podane w ust. 3 wynagrodzenie jest wynagrodzeniem maksymalnym i nie stanowi
podstawy do jakichkolwiek roszczeń, jeŜeli Zamawiający nie wykorzysta pełnego
limitu publikacji przewidywanego do wykonywania usługi.

§7
1. Wszystkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy oraz odstąpienie od umowy,
wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.
2. Wszystkie spory mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy rozstrzygane będą przez
sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. W sprawach nie uregulowanych w umowie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego,
prawa prasowego i prawa zamówień publicznych.

§8
Niniejszą umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze
otrzymuje Wydawca a 2 Zamawiający.
Wydawca:

Zamawiający:

