Umowa nr……./…………….
Zawarta w dniu …………………….. r. pomiędzy:
Gminą Skarżysko– Kamienna z siedzibą ul. Sikorskiego 18 reprezentowaną przez
Prezydenta Miasta Konrada Kröniga przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta – Pani Ewy
Pawełczyk zwanej dalej Zamawiającym
a
Firmą ……………………………………………………………………
zwaną w treści Umowy Wykonawcą
§1
1. Wykonawca oświadcza iż jest wydawcą gazety: ………………………. ukazującej się raz
w miesiącu kalendarzowym, kolportowanej bezpłatnie, której redaktorem naczelnym jest
……………………. a adresem siedziby redakcji …………………………………………
2. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się udostępnić Zamawiającemu 4
stron w wersji kolorowej, w formacie A3, w bezpłatnej gazecie z przeznaczeniem na
Informator Samorządowy funkcjonujący pod nazwą „Miasto na szlaku” raz w miesiącu
kalendarzowym wraz z kolportażem w ilości co najmniej 10.000 egzemplarzy pod adresy
prywatne oraz pod adresy użyteczności publicznej (8000 sztuk pod adresy prywatne oraz
2000 sztuk w miejsca użyteczności publicznej).
3. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu w ww. gazecie miejsce na tzw. ”Informator
Samorządowy” tj. treści istotne dla mieszkańców, turystów i inwestorów związane m.in. z
funkcjonowaniem instytucji samorządowych w mieście w rozmiarze czterech pełnych
stron.
§2
Umowę zawiera się od dnia 02.01.2018 do 31.12.2018
§3
1. Materiały publikowane na udostępnionych stronach będą przygotowane przez
Zamawiającego i przesłane Wykonawcy w formie elektronicznej każdorazowo na trzy dni
przed planowanym wydaniem w celu wykonania przez niego opracowania graficznego.
Opracowane graficznie materiały muszą być przekazane do akceptacji Zamawiającego nie
później niż dnia następnego w godzinach pracy Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej.
2. Zamawiający lub osoba do tego wyznaczona dokona zatwierdzenia przygotowanych do
druku materiałów w terminie do dwóch dni przed planowanym wydaniem.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę z najwyższą starannością, według swojej
najlepszej wiedzy, umiejętności, wykorzystując w tym celu wszystkie posiadane
możliwości i doświadczenie oraz mając na względzie ochronę zgodnych z prawem
interesów Zamawiającego.
4. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za treść sporządzonych przez siebie i
zatwierdzonych treści.
5. Zamawiający wyznacza jako osobę do kontaktów oraz czynności, o których mowa w ust.3
…………………………………………………………
§4

Wykonawca, osoby go reprezentujące oraz osoby, którym Wykonawca powierzył
wykonywanie zlecenia zobowiązane są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
których ujawnienie byłoby sprzeczne z interesem Zamawiającego. Wykonawca
zobowiązuje się także do nie udostępniania osobom trzecim jakichkolwiek informacji
uzyskanych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy bez pisemnej zgody
Zamawiającego, chyba, że obowiązek udostępnienia informacji wynika z
obowiązujących przepisów prawa.
Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje bezterminowo
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§5
Za wykonane usługi Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości
………. zł brutto za cały okres obowiązywania umowy.
Zapłata wynagrodzenia dokonywana będzie w cyklach miesięcznych na podstawie
faktury poprawnie wystawionej przez Wykonawcę, po otrzymaniu i zatwierdzeniu
raportu z wykonania usługi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury VAT. Kwota faktury odpowiadać będzie 1/12 kwoty o
której mowa w ust. 1
Faktura winna uwzględniających następujące dane:
Nabywca: Gmina Skarżysko-Kamienna ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna
NIP: 663-00-08-207
Wszelkie pozostałe koszty związane z wykonywaniem niniejszej umowy pokrywa
Wykonawca.
§6
Umowa może być rozwiązana na piśmie przez każdą ze Stron z zachowaniem 1
miesięcznego okresu wypowiedzenia bez podania przyczyny, ze skutkiem na ostatni dzień
miesiąca następującego po miesiącu złożenia przez którąkolwiek ze stron oświadczenia o
wypowiedzeniu umowy.
W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy lub obowiązującego
prawa, Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.
§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową odpowiednie zastosowanie mają
przepisy kodeksu cywilnego oraz prawa prasowego.
Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem niniejszej umowy
będą poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego dla Zamawiającego.
§8

1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla
Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego
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