
          Wzór umowy 
UMOWA NR RSO.272.01.2019  

 

Zawarta w dniu ………2019 r. pomiędzy Gminą  Sitkówka - Nowiny  mającą swoją siedzibę  

w Nowinach, przy ulicy Białe Zagłębie 25, NIP: 959-14-68-922, REGON: 291010665, 

reprezentowaną przez: Pana Sebastiana Nowaczkiewicza - Wójta Gminy, przy 
kontrasygnacie Z-cy Skarbnika Gminy Pani Ewy Mazur,  
zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym", 
a 
…………………., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 
………….………………………….., pod adresem …………………………………….., NIP: 
……………., REGON ……………….., zwanym w dalszej treści umowy  „Wykonawcą",   
o następującej   treści: 

 
Niniejsza umowa została zawarta bez zastosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych 
na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2018r. poz.1896 ze zm.) 

§ 1 
 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do: 
„Wydawania gazety lokalnej „Głos Nowin” dla Gminy Sitkówka - Nowiny, woj. 
Świętokrzyskie w 2019r.”.  
2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy, cyklicznie w każdym miesiącu jej obowiązywania, 
obejmuje:  

1) wydrukowanie dwóch tysięcy pięciuset egzemplarzy jednego numeru miesięcznika 
„Głos Nowin" wg specyfikacji: format A4 (210 cm x 297cm) w pionie, papier okładki - 
kreda błysk 130g, papier wnętrza – kreda błysk  130g; kolorystyka: okładka - 4+4, 
wnętrze – 4+4; objętość gazety: 4 strony (okładka-kolor) + 20 stron (wnętrze- kolor), 
w oparciu o materiały przekazane przez Zamawiającego w formie pliku 
elektronicznego w formacie pdf,  

2) dostarczenie miesięcznika do siedziby Zamawiającego, w ciągu trzech dni roboczych 
od dnia otrzymania materiałów, celem sprawdzenia kompletności egzemplarzy przez 
uprawnionego pracownika Zamawiającego.  

 
§ 2 

 
1. Umowa  zostaje zawarta na czas określony od dnia … stycznia 2019 r. – do dnia 31 

grudnia 2019 r. 
2.  Wykonawca zobowiązuje się do wydrukowania i dostarczenia każdego numeru 

miesięcznika Głos Nowin w terminie do trzech dni od dnia otrzymania materiałów od 
Zamawiającego. 

3. Strony dopuszczają możliwość zmiany określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu 
terminu, w uzasadnionych przypadkach niezależnych od Wykonawcy.  
 

§ 3 
 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy w okresie  jednego miesiąca, w zakresie określonym  
w § 1ust. 2 umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości: ………. zł brutto 
(słownie: ………………………. ). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie Wykonawcy zapłacone po 
zrealizowaniu przedmiotu umowy, przelewem w ciągu 14 dni od daty przedłożenia faktury 
Zamawiającemu. 

3. Podstawę do wystawienia faktury VAT stanowi każdorazowo potwierdzenie przez 
Zamawiającego wykonania jej przedmiotu zgodnie z umową.  
 

§ 4 
 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace objęte przedmiotem umowy terminowo i bez 

wad. 



2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że prace objęte przedmiotem umowy 
wykonywane są wadliwie, niezgodnie z umową, Wykonawca zobowiązany jest do 
nieodpłatnego ich usunięcia, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

3. W przypadku opóźnienia w terminie drukowania, o którym mowa w  § 2 ust 2. umowy, 
Zamawiający ma prawo naliczania kar umownych w wysokości 5% wynagrodzenia  
o którym mowa w § 3 ust.1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 
 

§ 5 
 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszego rozwiązania umowy w przypadku 
naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy.  

2. Rozwiązanie umowy o którym mowa w ust 1. następuje bez wypowiedzenia ze skutkiem 
natychmiastowym. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują od Zamawiającego 
żadne roszczenia ani odszkodowania. 
 

§ 6 
 

Do kontaktów w sprawie realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1ust. 2 jest Pani 
Agnieszka Stępień – specjalista ds. promocji i działalności gospodarczej, tel. 41/347-50-53, 
e-mail: a.stepien@nowiny.com.pl 
 

§ 7 
 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

 
§ 8 

 
 

1. Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 
piśmie pod rygorem nieważności wprowadzonych zmian. 

2. Strony dopuszczają możliwość wprowadzenia zmian do umowy z przyczyn 
obiektywnych, niemożliwych wcześniej do przewidzenia, a zmiany te są niezbędne do 
prawidłowego zrealizowania umowy. 

 
§ 9 

 
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa 
otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca. 

 
 
 
 Zamawiający :                                                      Wykonawca: 
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