Umowa nr……………………………………………………….
Zawarta w dniu ………………..roku pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski - Urzędem Miasta,
ul. Głogowskiego 3/5; 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, NIP: 661- 000-39-45, reprezentowaną
przez:
…………………………………………………………………………….
zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym,
a
……………………………………………………………………………

zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą
po przeprowadzeniu postępowania zgodnie z regulaminem udzielania przez Gminę Ostrowiec
Świętokrzyski zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości 130.000 zł, wprowadzonym Zarządzeniem Nr V/602/2020 Prezydenta Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 31 grudnia 2020 roku, o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca Wykonawcy publikowanie Informatora Samorządowego
w tygodniku ………………….. w oparciu o materiały przygotowane przez Zamawiającego,
w tym m.in. informacje dotyczące Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, komunikaty
związane
z pracą Urzędu Miasta, informacje o przetargach organizowanych przez Gminę
Ostrowiec Świętokrzyski, uchwały podejmowane przez Radę Miasta oraz zarządzenia
Prezydenta Miasta.
2. Informator Samorządowy, o którym mowa w ust. 1, ukazywać się będzie 1 raz
w tygodniu w objętości nie mniejszej niż 2 strony w formacie 265 x 360mm, w pełnym
kolorze.
§2
1. Zamawiający zobowiązuje się do systematycznego redagowania materiałów, które
mają zostać zamieszczone w Informatorze Samorządowym w terminie uzgodnionym
przez strony i przekazywania ich Wykonawcy w wersji elektronicznej (e-mail).
2. W przypadku, gdyby przekazanie materiałów w sposób określony w ust. 1 nie było
możliwe, Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały na odpowiednim nośniku
(pendrive, płyta CD lub DVD).
3. Wykonawca wyznaczy osobę do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym, która
będzie odpowiedzialna za odbieranie od Zamawiającego dostarczonych do siedziby
Wykonawcy materiałów, o których mowa w ust. 2.
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4. Materiały będą przekazywane przez pracowników ref. ds. Promocji i Komunikacji
Społecznej Wydziału Planowania i Rozwoju Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim
lub przesyłane pocztą elektroniczną z adresu informator@um.ostrowiec.pl.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania korekty językowej materiałów,
opracowania graficznego, łamania stron oraz przedstawiania Zamawiającemu projektu
graficznego Informatora Samorządowego do akceptacji przed jego wydrukowaniem
(pocztą elektroniczną lub na nośniku wskazanym w § 2 ust. 2).
2. Wykonawca nie ma prawa dokonywania zmian w zakresie treści, tytułów, oraz
w doborze materiałów zdjęciowych zamieszczanych w Informatorze Samorządowym.
3. Wykonawca nie może komentować ani polemizować z treścią materiałów
zamieszczanych w Informatorze Samorządowym.
4. Wykonawca zobowiązuje się nieodpłatnie dostarczać do Urzędu Miasta 30 sztuk
tygodnika oraz przesłania w pliku pdf całej publikacji tygodnika w dniu jego wydania,
na adres: informator@um.ostrowiec.pl.
§4
1. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy wynosić będzie …………….. zł netto
(słownie: ………………) plus 23% VAT, tj. …………….. zł (słownie: ………………………), razem
……….. zł brutto (słownie:……..) za jedną stronę.
2. Wartość umowy nie przekroczy kwoty ……….. zł brutto (słownie:……………………).
3. Strony ustalają, że wynagrodzenie będzie wypłacane Wykonawcy na podstawie
prawidłowo wystawionej faktury VAT, przekazywanej do dnia 5 każdego miesiąca za
miesiąc poprzedni.
4. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem bankowym na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury przez
Zamawiającego.
5. Wynagrodzenie za grudzień 2022 r. będzie wypłacone do dnia 31 grudnia 2022 roku na
podstawie faktury VAT, dostarczonej do Zamawiającego najpóźniej do dnia 28 grudnia
2022 roku.
§5
1. Niedotrzymanie przez Wykonawcę warunków umowy określonych w § 3 ust. 2 lub 3
skutkować będzie nie uregulowaniem płatności za wydanie Informatora
Samorządowego, w którym zawarto niedozwolone zmiany, polemikę lub komentarz.
2. W przypadku określonym w ust. 1 Zamawiający może także rozwiązać umowę
z siedmiodniowym terminem wypowiedzenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy
może być złożone w terminie 7 dni od dnia ukazania się wydania Informatora
Samorządowego, o którym mowa w ust. 1.
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§6
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku do dnia
31 grudnia 2022 roku.
2. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem
jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem § 5 ust. 2.
§7
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego oraz
ustawy Prawo prasowe.
§8
Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Wykonawca:

Zamawiający:

………………………………………

………………………………………..
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