Zał. Nr 3 do SWIZ
UMOWA Nr.......................
zawarta w dniu .................................. 2006 r.
pomiędzy:
Urzędem Regulacji Energetyki z siedzibą w Warszawie, przy ul Chłodnej 64, zwanym dalej „Zamawiającym”,
reprezentowanym przez Dyrektora Zastępującego Dyrektora Generalnego – Pana Ryszarda Taradejnę,
a
......................................... z siedzibą, zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez .................................

§ 1.
1.

Przedmiotem umowy jest systematyczna dostawa w roku 2006 dla Zamawiającego:
1) prasy krajowej,
2) wydawnictw specjalistycznych.

2.

Wykaz tytułów, liczba zamawianych egzemplarzy oraz miejsca, do których mają zostać dostarczone określają
załączniki 1 i 2 do umowy, stanowiące jej integralną część.

§ 2.
1.

Wykonawca gwarantuje wysoką jakość usługi i terminowe dostawy.

2.

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania pod wskazane adresy zamówionych tytułów, zgodnie z ich datą
wydawniczą.

3.

Wykonawca gwarantuje niezmienność cen prenumerat w okresie całego roku.

4.

Wykonawca dopuszcza możliwość dokonywania zmian przez Zamawiającego w zakresie wielkości zamówienia
oraz wykazu tytułów wymienionych w załącznikach nr 1 i 2, po uprzednim uzgodnieniu ich z Wykonawcą,
w terminie do 5 dnia każdego miesiąca przez cały okres obowiązywania umowy, przy zachowaniu cen
prenumerat określonych w ofercie Wykonawcy, stanowiącej integralną część umowy ( zał. Nr 3).

§ 3.
1.

Zamawiający zobowiązuje się nie zmniejszać wielkości zamówienia poniżej 75% wartości zamówienia w skali
całego roku.

2.

Za czynności określone w § 1 Zamawiający zobowiązuje się zapłacić ryczałtową kwotę stanowiącą sumę cen
ofertowych za dostawę prasy krajowej i specjalistycznej,

zgodnie z ofertą Wykonawcy tj. ............. zł brutto

(słownie: ............................... zł brutto).
3.

Zapłata będzie dokonana przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy, w terminie 14 dni od daty
otrzymania faktury przez Zamawiającego.

4.

Za datę zapłaty strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4.
O zaprzestaniu

ukazywania się któregokolwiek z tytułów objętych

przedmiotem

umowy lub ukazaniu

się numerów łączonych, Wykonawca poinformuje Zamawiającego oraz zwróci ewentualnie powstałą nadpłatę
poprzez wystawienie faktury korygującej.

§ 5.
Przedstawicielem Zamawiającego w sprawach związanych z odbiorem zamówionych tytułów w oddziałach
terenowych Zamawiającego są dyrektorzy tych oddziałów, a w siedzibie Zamawiającego przy ul. Chłodnej 64
w Warszawie – Pani Wiesława Lesner, tel. 661-61-68.

§ 6.
1.

Strony zobowiązują się do pisemnego powiadamiania się o zmianach organizacyjnych mogących mieć wpływ
na realizację umowy.

2.

W przypadku naruszenia przez jedną ze stron postanowień umowy lub obowiązków z nich wynikających, druga
strona ma prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. W takim przypadku każda ze stron jest
zobowiązana do dokonania wzajemnych rozliczeń finansowych.

§ 7.
Postanowienia niniejszej umowy obowiązują od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31grudnia 2007 r.

§ 8.
1.

Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnego aneksu podpisanego przez strony umowy, pod
rygorem nieważności.

2.

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późń. zm. ) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
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3.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa
egzemplarze dla Zamawiającego.

Załączniki:
1. Prasa krajowa

- zał. Nr 1

2. Prasa specjalistyczna

- zał. Nr 2

3. Oferta Dostawcy

- zał. Nr 3

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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