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ZA.271.79.2020       ZAŁĄCZNIK NR 5 

 

 

 

WZÓR UMOWY  

 

zawarta …………………………. 2020 r. w Gliwicach pomiędzy Stronami: Gliwice – Miasto na prawach 

powiatu, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631- 10-06-640, reprezentowane przez Prezydenta 

Miasta Gliwice, w imieniu którego na podstawie zarządzenia organizacyjnego nr 35/14  

z 1 kwietnia 2014 r. łącznie działają: 

 

1. ……………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………… 

 

zwanym w treści umowy Zamawiającym,  

i 

............................... z siedzibą w  ....................... wpisanym do .............................. NIP: ................ 

reprezentowanym przez: ..................................................................................................... 

 

zwanym w treści umowy Wykonawcą. 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie  
art. 39 – 46 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2019 r., poz. 1843 
z późn. zm.), została zawarta umowa następującej treści: 
 

§ 1 

Przedmiot umowy 

Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do: 

1. Cotygodniowego druku, na materiałach należących do Wykonawcy oraz dostawy do 

siedziby Zamawiającego, „Miejskiego Serwisu Informacyjnego – GLIWICE”, tygodnika  

o numerze ISSN 1642-1108 (wpisanego do rejestru dzienników i czasopism 

postanowieniem Sądu Okręgowego w Gliwicach Wydział I Cywilny 28 lutego 2001 r. pod 

pozycją nr Pr 15), zgodnie z poniższymi wymaganiami: 

-   druk w rozdzielczości nie mniejszej od zaoferowanej w toku postępowania przetargowego,   

-   papier gazetowy (umożliwiający druk w pełnym kolorze) o gramaturze 45 g (+/-) 3 g, w kolorze   

białym, 

-      wynikowy format gazety o wymiarach: szer. 280 mm (+/-) 10 mm, wys. 410 mm (+/-) 10 mm, 

-    nakład wydania: 33 000 egzemplarzy, z zastrzeżeniem prawa Zamawiającego do zmniejszenia 

nakładu wydania z przyczyn niezależnych od Zamawiającego na zasadach opisanych w § 5 ust. 

3/ § 5* ust. 3  oraz do zwiększenia nakładu wydania o maksymalnie 10% z przyczyn 

niezależnych od Zamawiającego  (o planowanym zmniejszeniu lub zwiększeniu nakładu 

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę najpóźniej 5 dni przed terminem druku zmienionego 
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wydania), 

-      druk dwustronny z możliwością druku w pełnym kolorze, 

-      minimalna liczba stron każdego wydania: 8 stron (2 arkusze gazetowe, po 4 strony każdy arkusz), 

-      średnia liczba stron wydania: 16 stron gazetowych, 

-      maksymalna liczba stron wydania: 28 stron gazetowych, 

-      jakość (nasycenie) kolorów nie niższa od zaoferowanej w toku postępowania przetargowego, 

-      ostrość, wyrazistość tekstu nie mniejsza od zaoferowanej w toku postępowania przetargowego. 

§ 2 

Czas trwania umowy 

Umowę zawiera się na czas oznaczony, od ………………………… na okres 2 lat od podpisania 

umowy lub do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację niniejszej umowy, o których mowa 

w § 5 ust. 9/§ 5* ust.6, z zastrzeżeniem § 5 ust. 25/§ 5* ust. 21 z zastrzeżeniem prawa opcji; 

rozliczenia w systemie cotygodniowym. 

 

§ 3 

Prawa i obowiązki stron 

1. W celu należytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy, określonego w § 1 Wykonawca 

zobowiązuje się do: 

a) przekazania Zamawiającemu, w dniu zawarcia umowy, dokumentacji opisującej wymagania 

techniczne, w szczególności: parametry techniczne druku, zasady techniczne dostarczania 

materiałów do druku, informacje o niezbędnych sterownikach do drukarek PS, w celu 

poprawnego przygotowania plików postscriptowych przez Zamawiającego, 

b) cotygodniowego druku tygodnika „Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice”, na podstawie 

aktualnej makiety przekazanej przez Zamawiającego w formie elektronicznej oraz z plików 

postscriptowych przekazanych przez Zamawiającego, 

c) realizacji przedmiotu zamówienia, tj. wydrukowania tygodnika oraz dostarczenia go do 

siedziby Zamawiającego w terminie do 8 godzin od chwili otrzymania przez Wykonawcę 

materiałów do druku,  

d) potwierdzenia telefonicznie bądź drogą elektroniczną odbioru makiety oraz plików 

postscriptowych do druku tygodnika i poinformowania Zamawiającego, że pliki te dotarły bez 

usterek technicznych, nie później niż do 2 godzin od chwili potwierdzenia przez 

Zamawiającego, o którym mowa w ust. 2 lit. e; po upływie tego czasu i braku potwierdzenia 

odbioru danych przez Wykonawcę uznaje się, że dane te dotarły bez usterek, 

e) dostarczenia wydrukowanego nakładu gazety do siedziby Zamawiającego (44-100 Gliwice, 

ul. Zwycięstwa 21) najpóźniej do środy do godz. 24.00. 

2. W zakresie objętym przedmiotem umowy, o którym mowa w § 1 Zamawiający zobowiązuje się do: 

a) przekazywania informacji, dotyczącej planowanych terminów ukazywania się tygodnika,  

a w szczególności w przypadku zmiany terminów wydań Zamawiający powiadomi 

Wykonawcę najpóźniej 3 dni przed zaistnieniem takich okoliczności, 

b) każdorazowego wskazania liczby stron danego numeru, 
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c) przygotowania materiałów zgodnie z wymaganiami technicznymi przekazanymi przez 

Wykonawcę oraz makiety wydania tygodnika w wersji elektronicznej, 

d) przekazania drogą elektroniczną makiety każdego kolejnego numeru „Miejskiego Serwisu 

Informacyjnego – GLIWICE” wraz z plikami postscriptowymi, według wymagań technicznych 

wykonawcy, do godziny 16.00 w każdą środę poprzedzającą wydanie gazety, 

e) potwierdzenia telefonicznie bądź drogą elektroniczną, że makieta oraz pliki postscriptowe 

zostały przesłane do Wykonawcy, niezwłocznie po wykonaniu tej czynności. 

3. Termin realizacji druku i dostarczenia tygodnika określony w ust. 1 lit. c) jest nieprzekraczalny. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawieszenia wydawania gazety z przyczyn od niego 

niezależnych. O planowanym zawieszeniu wydawania gazety Zamawiający powiadomi 

Wykonawcę najpóźniej 3 dni przed planowanym zawieszeniem wydawania gazety.  

O planowanym wznowieniu wydawania gazety Zamawiający zawiadomi Wykonawcę najpóźniej 

3 dni przed terminem wznowienia wydania. 

§ 4 

Osoba nadzorująca wykonanie mowy 

Osobą nadzorującą wykonanie przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego jest …………, Kierownik 

Referatu Komunikacji Społecznej. 

 

§ 5 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, Wykonawcy przysługuje każdorazowo 

wynagrodzenie, którego kwota uzależniona jest od liczby stron tygodnika oraz nakładu wydania 

tygodnika, z uwzględnieniem okoliczności opisanych w § 1 ust. 1 tiret 4 niniejszej umowy, zgodnie 

ust. 2 i 3 umowy. 

2. Koszt druku 1 egzemplarza tygodnika wraz z dostawą w nakładzie od 33 000 do 36 000 

egzemplarzy wynosi: 

a) gdy wydanie liczy 8 stron: ………… zł netto, powiększone o 8% VAT w wysokości 

…………………….. zł, co daje kwotę brutto w wysokości……………zł 

(słownie:…………………………………zł), 

b) gdy wydanie liczy 12 stron: ………… zł netto, powiększone o 8% VAT w wysokości 

…………………….. zł, co daje kwotę brutto w wysokości……………zł 

(słownie:…………………………………zł), 

c) gdy wydanie liczy 16 stron: ………… zł netto, powiększone o 8% VAT w wysokości 

…………………….. zł, co daje kwotę brutto w wysokości……………zł 

(słownie:…………………………………zł), 

d) gdy wydanie liczy 20 stron: ………… zł netto, powiększone o 8% VAT w wysokości 

…………………….. zł, co daje kwotę brutto w wysokości……………zł 

(słownie:…………………………………zł), 

e) gdy wydanie liczy 24 strony: ………… zł netto, powiększone o 8% VAT w wysokości 

…………………….. zł, co daje kwotę brutto w wysokości……………zł 
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(słownie:…………………………………zł), 

f) gdy wydanie liczy 28 stron: …… zł netto, powiększone o 8% podatek VAT  

w wysokości …………………….. zł, co daje kwotę brutto w wysokości……………zł. 

3. W przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w § 1 ust. 1 tiret 4 niniejszej umowy 

Wykonawcy przysługiwać będzie wzrost wynagrodzenia, w zależności od zamówionego przez 

Zamawiającego nakładu wydania, zgodnie z następującymi założeniami: 

a) przy nakładzie 10 000 – 15 000 egzemplarzy koszt brutto druku 1 egzemplarza 

tygodnika wyniesie 115% ceny netto podanej w ust. 2 lit. a) – f) umowy, powiększonej o 

8% VAT, 

b) przy nakładzie 15 001 – 19 999 egzemplarzy koszt brutto druku 1 egzemplarza 

tygodnika wyniesie 110%  ceny netto podanej w  ust. 2 lit. a) – f) umowy, powiększonej 

o 8% VAT, 

c) przy nakładzie 20 000 – 32 999 egzemplarzy koszt brutto druku 1 egzemplarza 

tygodnika wyniesie 105% ceny netto podanej w ust. 2 lit. a) – f) umowy, powiększonej o 

8% VAT. 

4. Podstawę rozliczeń z tytułu wykonania niniejszej umowy stanowić będą faktury wystawiane za druk 

i dostawę każdego odrębnego wydania nakładu tygodnika. Wykonawca zobowiązany jest 

każdorazowo dołączyć do wystawionej faktury opis z wyszczególnieniem dokładnej liczby stron 

gazety, liczby nakładu oraz daty wydania gazety. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9, płatne będzie przelewem z rachunku bankowego na 

konto Wykonawcy w banku ……………………….. nr rachunku …………………………………….. 

po realizacji przedmiotu umowy, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę faktury do 

siedziby Zamawiającego albo dostarczenia faktury za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o 

którym mowa w ustawie o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na 

roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym lub otrzymania faktury VAT  

w formacie PDF na adres e-mail Zamawiającego bpm@um.gliwice.pl. Jeżeli faktura VAT, o której mowa 

w ust. 4, wpłynęła w sobotę, w dniu uznanym ustawowo za wolny od pracy bądź w dniu roboczym po 

godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Gliwicach, przyjmuje się, że faktura VAT wpłynęła w pierwszym 

dniu roboczym, następującym po dniu wpływu. Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Gliwicach są 

dostępne na stronie internetowej Urzędu – bip.gliwice.eu. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień 

obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. ***  Zamawiający może dokonać zapłaty należności w formie metody podzielonej płatności.  

7. *** W przypadku realizacji przez Zamawiającego płatności, o której mowa w ust. 6, Zamawiający 

przekaże wartość netto zobowiązania wskazaną na fakturze przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany w ust. 5 w terminie wskazanym w ust. 5 (z uwzględnieniem ust. 4), zaś 

wartość podatku VAT zobowiązania wskazaną na fakturze, na osobny rachunek Wykonawcy. 

8. ** Wykonawca oświadcza, że wskazany rachunek bankowy jest rachunkiem firmowym/osobistym1. 

9. Łączne wynagrodzenie za realizację zamówienia ustala się na kwotę (z zastrzeżeniem ust. 25) 

…………. zł netto, powiększoną o podatek VAT w wysokości …………………….. zł, co daje 

kwotę brutto w wysokości…………………….zł (słownie:…………………………………………zł). 
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10. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach księgowych 

(np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym w niniejszej umowie, przyjmuje 

się, że prawidłowo podano termin określony w umowie. 

11. Wynagrodzenie zostanie ustalone z zastosowaniem obowiązującej stawki VAT,  

z zastrzeżeniem ust. 19. 

12. W przypadku zmiany stawki VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego 

na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub  

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia  

i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 

4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych – jeżeli zmiany te będą miały wpływ 

na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, każda ze stron, w celu dokonania zmiany 

wynagrodzenia, może wystąpić z takim żądaniem do drugiej strony umowy. 

13. Do wniosku o zmianę wynagrodzenia z powodu okoliczności, o których mowa w ust. 12,  

z wyjątkiem zmian wynikających ze zmiany stawki podatku VAT, należy dołączyć listę 

pracowników zaangażowanych w realizację umowy oraz oświadczenie o braku zaległości  

w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz o wypłacie wynagrodzeń 

pracownikom oraz osobom fizycznym, z którymi zawarto umowy cywilno-prawne. W przypadku 

zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych należy 

wskazać sumę wzrostu kosztów realizacji zamówienia publicznego wynikającą z wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych (PPK) przez podmiot zatrudniający uczestniczący  

w wykonywaniu zamówienia publicznego.    

14. Lista, o której mowa w ust. 13, musi zawierać szczegółowe dane dla każdej osoby zaangażowanej 

w realizację umowy, w tym pełnioną funkcję, zakres wykonywanych prac przy realizacji 

zamówienia, rodzaj zawartej z nią umowy, wysokość dotychczas wypłacanego wynagrodzenia  

oraz wynagrodzenia wypłacanego po zmianie przepisów wraz z należnymi składkami na 

ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. 

15. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia listy osób zaangażowanych do realizacji 

zamówienia wraz z podaniem danych, o których mowa w ust. 14, również na wniosek 

Zamawiającego, w terminie wskazanym przez niego we wniosku. 

16. Zmiana wynagrodzenia w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w ust. 12 będzie 

uznana za zaakceptowaną przez drugą stronę, jeżeli w terminie 14 dni od dnia przedłożenia jej 

żądania takiej zmiany, druga strona nie przekaże pisemnych zastrzeżeń. 

17. Strony zgłoszą, w terminie określonym w ust. 16, pisemne zastrzeżenia do zasadności propozycji 

zmiany wynagrodzenia, jeżeli żądanie będzie bezzasadne, zmiany, o których mowa  

w ust. 12, nie wpłyną na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę, zostaną przedstawione 

nierzetelne dane lub żądanie będzie zawierało omyłki i błędy rachunkowe. 

18. Zmiana wynagrodzenia, na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 12, zostanie dokonana od 

dnia wejścia w życie przepisów powodujących zmiany płacy minimalnej, zasad podlegania 
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ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokości stawki składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych 

planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r.  

o pracowniczych planach kapitałowych, nie wcześniej jednak niż od daty, w której zmiany te 

wywołały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę.  

19. Zmiana wynagrodzenia, w związku ze zmianą stawki VAT, o której mowa w ust. 11, a także 

zmiana wynagrodzenia w sytuacji opisanej w ust. 12, wymaga formy aneksu. W przypadku 

zwiększenia wynagrodzenia na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 11 i 12, Wykonawca, 

do dnia podpisania aneksu, zobowiązany jest do wystawiania faktur VAT w dotychczasowej 

wysokości brutto. Faktury korygujące VAT do wysokości różnicy wynagrodzenia obliczonego  

z zastosowaniem zwiększonych składników wynagrodzenia Wykonawca wystawi po podpisaniu 

aneksu zwiększającego wynagrodzenie. W przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT, 

Wykonawca wystawi fakturę z zastosowaniem stawki VAT zgodnej z przepisami ustawy o VAT, 

stosownie obniżając wynagrodzenie brutto. 

20. Jeżeli zwiększenie wynagrodzenia będzie skutkowało koniecznością dokonania zmian  

w budżecie Miasta Gliwice albo wieloletniej prognozie finansowej, aneks zostanie zawarty nie 

wcześniej niż po przyjęciu tych zmian przez właściwy organ. 

21. W przypadku wprowadzenia Zamawiającego w błąd co do rzeczywistego stanu przedstawionego 

we wniosku, o którym mowa w ust. 12, aneks, zwiększający wynagrodzenie na podstawie 

błędnych danych, traci moc, a obowiązującym wynagrodzeniem będzie to, które zostało ustalone 

przed zawarciem tego aneksu. Wszelkie płatności dokonane na podstawie tego aneksu przez 

Zamawiającego na rzecz Wykonawcy ponad kwotę wynagrodzenia obowiązującego przed datą 

zawarcia aneksu, podlegają zwrotowi na rzecz Zamawiającego, w terminie 14 dni od daty 

wezwania Wykonawcy do zwrotu nienależytego świadczenia. 

22. Zasady, o których mowa w ust. 12 – 20 będą miały odpowiednie zastosowanie w przypadku zmian 

organizacyjno-prawnych, mających wpływ na istnienie lub wysokość zobowiązań Wykonawcy w 

zakresie podatku od towarów i usług, z wyjątkiem zmian powodujących zwiększenie 

wynagrodzenia brutto. 

23. W przypadku wystawienia przez Zamawiającego noty księgowej i/lub oświadczenia o potrąceniu, 

dokument może zostać przekazany na wskazany w umowie adres poczty elektronicznej 

Wykonawcy ................................... Dokumenty przekazane na wskazany w umowie adres poczty 

elektronicznej uznaje się za skutecznie doręczone. Strony zobowiązują się do poinformowania 

drugiej strony o każdorazowej zmianie swojego adresu poczty elektronicznej.  

W razie niewypełnienia powyższego obowiązku, uznaje się, że nota księgowa i/lub oświadczenie 

o potrąceniu przesłane na dotychczasowy adres poczty elektronicznej wywołuje skutek 

prawidłowego doręczenia. 

24. **** Zamawiający przekaże wartość brutto zobowiązania wskazaną na fakturze przelewem na 

rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w ust. 5 w terminie wskazanym w ust. 5 

(z uwzględnieniem ust. 4). 

25. Dopuszcza się zwiększenie środków na umowie do 10% łącznego wynagrodzenia brutto 
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wskazanego w ust. 9 w sytuacji ich wcześniejszego wyczerpania, przed upływem terminu 

zakończenia umowy (prawo opcji). Maksymalne wynagrodzenie (z uwzględnieniem prawa opcji) 

nie może przekroczyć kwoty ……………… zł netto, powiększonej o podatek VAT w wysokości 

…………. zł, co daje kwotę brutto w wysokości …………. zł (słownie: …………………… zł).   

26. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT o numerze NIP: 631-10-06-640. 

27. Faktury należy wystawiać na: Gliwice – Miasto na prawach powiatu, 44-100 Gliwice,  

ul. Zwycięstwa 21, NIP: 631-10-06-640. 

28. Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej umowy. 

29.***** W przypadku konieczności pobrania podatku u źródła, zostanie on potrącony 

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

30.***** W przypadku utraty ważności certyfikatu rezydencji przed wypłatą całego wynagrodzenia, 

o którym mowa w ust.9, z tytułu zawartej umowy, Wykonawca przedłoży w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego oryginał ważnego dokumentu potwierdzającego siedzibę 

podatkową Wykonawcy. Certyfikat musi być zaopatrzony w tłumaczenie na język polski, 

sporządzone przez tłumacza przysięgłego. 

§ 5* 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, Wykonawcy przysługuje każdorazowo 

wynagrodzenie, stanowiące wartość, którego kwota uzależniona jest od liczby stron tygodnika 

oraz nakładu wydania tygodnika, z uwzględnieniem okoliczności opisanych w § 1 ust. 1 tiret 4  

niniejszej umowy, zgodnie z ust. 2 i 3 umowy. 

2. Koszt druku 1 egzemplarza tygodnika w nakładzie od 33 000 do 36 000 egzemplarzy wynosi: 

a) gdy wydanie liczy 8 stron: …………… zł (słownie:   …………………. zł), - wartość 

należna Wykonawcy; całkowity koszt wynosi ………………………………zł, w tym 

wartość podatku VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający w kwocie 

………………zł,  

b) gdy wydanie liczy 12 stron: ………… zł  (słownie: :   …………………. zł), - wartość 

należna Wykonawcy; całkowity koszt wynosi ………………………………zł, w tym 

wartość podatku VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający w kwocie 

………………zł,  

c) gdy wydanie liczy 16 stron: ………… zł (słownie: :   …………………. zł), - wartość 

należna Wykonawcy; całkowity koszt wynosi ………………………………zł, w tym 

wartość podatku VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający w kwocie 

………………zł,  

d) gdy wydanie liczy 20 stron: …………… zł (słownie:  …………………. zł), - wartość 

należna Wykonawcy; całkowity koszt wynosi ………………………………zł, w tym 

wartość podatku VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający w kwocie 

………………zł,  

e) gdy wydanie liczy 24 strony: ………… zł (słownie:  …………………. zł), - wartość 
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należna Wykonawcy; całkowity koszt wynosi ………………………………zł, w tym 

wartość podatku VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający w kwocie 

………………zł,  

f) gdy wydanie liczy 28 stron: ………… zł (słownie: …………………. zł), - wartość 

należna Wykonawcy; całkowity koszt wynosi ………………………………zł, w tym 

wartość podatku VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający w kwocie 

………………zł,  

3. W przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w § 1 ust. 1 tiret 4 niniejszej umowy 

Wykonawcy przysługiwać będzie wzrost wynagrodzenia, w zależności od zamówionego przez 

Zamawiającego nakładu wydania, zgodnie z następującymi założeniami: 

a) przy nakładzie 10 000 – 15 000 egzemplarzy całkowita wartość druku 1 egzemplarza 

tygodnika wyniesie 115% ceny netto podanej w § 5 ust. 2 lit. a) – f) umowy: ………. zł, 

(słownie: ……………. zł)  - wartość należna Wykonawcy; całkowity koszt wynosi 

………………………zł, w tym wartość podatku VAT, który zobowiązany jest 

rozliczyć Zamawiający w kwocie ………………zł,  

b) przy nakładzie 15 001 – 19 999 egzemplarzy koszt brutto druku 1 egzemplarza 

tygodnika wyniesie 110% ceny netto podanej w § 5 ust. 2 lit. a) – f) umowy: ………. zł, 

(słownie: ……………. zł)  - wartość należna Wykonawcy; całkowity koszt wynosi 

………………………zł, w tym wartość podatku VAT, który zobowiązany jest 

rozliczyć Zamawiający w kwocie ………………zł,  

c) przy nakładzie 20 000 – 32 999 egzemplarzy koszt brutto druku 1 egzemplarza 

tygodnika wyniesie 105% ceny netto podanej w § 5 ust. 2 lit. a) – f) umowy ………. zł, 

(słownie: ……………. zł)  - wartość należna Wykonawcy; całkowity koszt wynosi 

………………………zł, w tym wartość podatku VAT, który zobowiązany jest 

rozliczyć Zamawiający w kwocie ………………zł,  

4. Podstawę rozliczeń z tytułu wykonania niniejszej umowy stanowić będą faktury wystawiane za druk 

i dostawę każdego odrębnego wydania nakładu tygodnika. Wykonawca zobowiązany jest 

każdorazowo dołączyć do wystawionej faktury opis z wyszczególnieniem dokładnej liczby stron 

gazety, liczby nakładu oraz daty wydania gazety. 

5. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 6 płatne będzie przelewem z rachunku bankowego na konto  

Wykonawcy w banku ……………………………… nr rachunku:  ………………… po realizacji przedmiotu 

umowy, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia  przez Wykonawcę faktury do siedziby Zamawiającego 

albo dostarczenia faktury za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ustawie o 

elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi 

oraz partnerstwie publiczno-prywatnym lub otrzymania faktury VAT w formacie PDF na adres e-mail 

Zamawiającego bpm@um.gliwice.pl. Jeżeli faktura VAT, o której mowa w ust. 4, wpłynęła w sobotę, w 

dniu uznanym ustawowo za wolny od pracy bądź w dniu roboczym po godzinach pracy Urzędu 

Miejskiego w Gliwicach, przyjmuje się, że faktura VAT wpłynęła w pierwszym dniu roboczym, 

następującym po dniu wpływu. Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Gliwicach są dostępne na stronie 

internetowej Urzędu – bip.gliwice.eu. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku 
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bankowego Zamawiającego.   

6. Łączne wynagrodzenie za realizację zamówienia, stanowiące wartość należną Wykonawcy ustala 

się na kwotę (z zastrzeżeniem ust. 21) …………………………….. zł. (słownie: 

……………………………….zł).                                 

7. Całkowita wartość umowy wynosi (z zastrzeżeniem ust. 21) …………….. zł  (słownie: 

…………………… zł), w tym wartość podatku VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający  

w kwocie: ………….…zł. 

8. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach księgowych  

(np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym w niniejszej umowie, przyjmuje się, 

że prawidłowo podano termin określony w umowie. 

9. W przypadku zmiany stawki VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego 

na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia 

 i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 

października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych – jeżeli zmiany te będą miały wpływ 

na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę oraz w przypadku zmiany stawki VAT 

mającej wpływ na całkowitą wartość umowy, każda ze stron w celu dokonania zmiany 

wynagrodzenia lub całkowitej wartości umowy może wystąpić z takim żądaniem do drugiej 

strony umowy. 

10.  Do wniosku o zmianę wynagrodzenia i w konsekwencji – całkowitej wartości umowy z powodu 

okoliczności, o których mowa w ust. 9, za wyjątkiem zmian wynikających ze zmiany stawki 

podatku VAT, należy dołączyć listę pracowników zaangażowanych w realizację umowy oraz 

oświadczenie o braku zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

oraz o wypłacie wynagrodzeń pracownikom oraz osobom fizycznym, z którymi zawarto umowy 

cywilno-prawne. W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych 

planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 

planach kapitałowych należy wskazać sumę wzrostu kosztów realizacji zamówienia publicznego 

wynikającą z wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (PPK) przez podmiot zatrudniający 

uczestniczący w wykonywaniu zamówienia publicznego.    

11. Lista, o której mowa w ust. 10 musi zawierać szczegółowe dane dla każdej osoby zaangażowanej 

w realizację Umowy, w tym pełnioną funkcję, zakres wykonywanych prac przy realizacji 

zamówienia, rodzaj zawartej z nią umowy, wysokość dotychczas wypłacanego wynagrodzenia 

oraz wynagrodzenia wypłacanego po zmianie przepisów wraz z należnymi składkami na 

ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. 

12. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia listy osób zaangażowanych do realizacji 

zamówienia wraz z podaniem danych, o których mowa w ust. 11, również na wniosek 

Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym we wniosku. 

13.Zmiana wynagrodzenia i w konsekwencji – całkowitej wartości umowy w związku z wystąpieniem 

okoliczności, o których mowa w ust. 9 będzie uznana za zaakceptowaną przez drugą stronę jeżeli 
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w terminie 14 dni od dnia przedłożenia jej żądania takiej zmiany druga strona nie przekaże 

pisemnych zastrzeżeń.  

14. Strony zgłoszą w terminie określonym w ust. 13 pisemne zastrzeżenia do zasadności propozycji 

zmiany wynagrodzenia i w konsekwencji – całkowitej wartości umowy, jeżeli żądanie będzie 

bezzasadne, zmiany, o których mowa w ust. 9 nie wpłyną na koszt wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę, zostaną przedstawione nierzetelne dane lub żądanie będzie zawierało omyłki i 

błędy rachunkowe. 

15.Zmiana wynagrodzenia i w konsekwencji – całkowitej wartości umowy na skutek okoliczności,  

o których mowa w ust. 9 zostanie dokonana od dnia wejścia w życie przepisów powodujących 

zmiany płacy minimalnej, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu albo wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, zasad 

gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa  

w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, nie wcześniej 

jednak niż od daty , w której zmiany te wywołały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę.  

16. Zmiana wynagrodzenia lub całkowitej wartości umowy wymaga formy aneksu. W przypadku 

zwiększenia wynagrodzenia i w konsekwencji – całkowitej wartości umowy na skutek 

okoliczności, o których mowa w ust. 13 Wykonawca do dnia podpisania aneksu zobowiązana  

jest do wystawiania faktur w dotychczasowej wysokości. Faktury korygujące do wysokości 

różnicy wynagrodzenia obliczonego z zastosowaniem zwiększonych składników wynagrodzenia 

Wykonawca wystawi po podpisaniu aneksu zwiększającego wynagrodzenie i całkowitą wartość 

umowy.  

17. Jeżeli zwiększenie wynagrodzenia lub całkowitej wartości umowy będzie skutkowało 

koniecznością dokonania zmian w budżecie Miasta Gliwice albo wieloletniej prognozie finansowej 

aneks zostanie zawarty nie wcześniej niż po przyjęciu tych zmian przez właściwy organ. 

18. W przypadku wprowadzenia Zamawiającego w błąd, co do rzeczywistego stanu 

przedstawionego we wniosku, o którym mowa w ust. 9, aneks zwiększający wynagrodzenie i w 

konsekwencji – całkowitą wartość umowy na podstawie błędnych danych traci moc, 

a obowiązującym wynagrodzeniem będzie to, które zostało ustalone przed zawarciem tego 

aneksu. Wszelkie płatności dokonane na podstawie tego aneksu przez Zamawiającego na rzecz 

Wykonawcy ponad kwotę wynagrodzenia obowiązującego przed datą zawarcia aneksu podlegają 

zwrotowi na rzecz Zamawiającego, w terminie 14 dni od daty wezwania Wykonawcy do zwrotu 

nienależnego świadczenia. 

19. Zasady, o których mowa w ust. 9-17 będą miały odpowiednie zastosowanie w przypadku zmian 

organizacyjno-prawnych mających wpływ na istnienie lub wysokość zobowiązania Wykonawcy 

w zakresie podatku od towarów i usług, za wyjątkiem zmian powodujących zwiększenie 

całkowitej wartości umowy, o której mowa w ust. 7. 

20. W przypadku wystawienia przez Zamawiającego noty księgowej i/lub oświadczenia o potrąceniu, 

dokument może zostać przekazany na wskazany w umowie adres poczty elektronicznej 
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Wykonawcy ................................... Dokumenty przekazane na wskazany w umowie adres poczty 

elektronicznej uznaje się za skutecznie doręczone. Strony zobowiązują się do poinformowania 

drugiej strony o każdorazowej zmianie swojego adresu poczty elektronicznej.  

W razie niewypełnienia powyższego obowiązku, uznaje się, że nota księgowa i/lub oświadczenie  

o potrąceniu przesłane na dotychczasowy adres poczty elektronicznej wywołuje skutek 

prawidłowego doręczenia. 

21. Dopuszcza się zwiększenie środków na umowie do 10% łącznej wartości należnej Wykonawcy, 

o której mowa w ust. 6 powiększonej o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć 

Zamawiający w sytuacji ich wcześniejszego wyczerpania, przed upływem terminu zakończenia 

umowy (prawo opcji). Maksymalne wynagrodzenie, stanowiące wartość należną Wykonawcy (z 

uwzględnieniem prawa opcji) nie może przekroczyć kwoty …………..zł (słownie: ……….. zł). 

Maksymalna całkowita wartość umowy nie może przekroczyć kwoty: …………..zł (słownie: 

……… zł), w tym wartość podatku VAT, którą zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający w kwocie 

…………..zł.  

22. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT o numerze NIP: 631 100 66 40. 

23. Faktury należy wystawiać na: Gliwice – miasto na prawach powiatu, 44-100 Gliwice,  

ul. Zwycięstwa 21, NIP: 631-10-06-640.  

24. Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej umowy. 

25.***** W przypadku konieczności pobrania podatku u źródła, zostanie on potrącony 

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

26.***** W przypadku utraty ważności certyfikatu rezydencji przed wypłatą całego wynagrodzenia, 

o którym mowa w ust. 6, z tytułu zawartej umowy, Wykonawca przedłoży w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego oryginał ważnego dokumentu potwierdzającego siedzibę 

podatkową Wykonawcy. Certyfikat musi być zaopatrzony w tłumaczenie na język polski, 

sporządzone przez tłumacza przysięgłego. 

§ 6 

Kary i odszkodowania 

1.  W przypadku opóźnienia w stosunku do terminu realizacji przedmiotu umowy (zamówienia), 

określonego w § 3 ust. 1 lit. c), Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej za 

każdą godzinę opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy (zamówienia) w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto za druk danego numeru, przysługującego Wykonawcy. 

2.  W przypadku opóźnienia w stosunku do terminu realizacji przedmiotu umowy (zamówienia), 

określonego w § 3 ust. 1 lit. c), trwającego 10 godzin, Zamawiający uznaje, że przedmiot umowy 

(zamówienia) nie został wykonany. W tej sytuacji nalicza karę (zgodnie z zasadami określonymi  

w ust.1) w wysokości 100% wynagrodzenia brutto za druk danego numeru, przysługującego 

Wykonawcy, nie zwalnia to jednak Wykonawcy z obowiązku dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu 

umowy (zamówienia). 

3.  W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy obarczonego wadą, rozumianą także jako 

niespełnienie któregokolwiek z wymagań określonych w § 1, Zamawiającemu przysługuje prawo do 

naliczenia kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za druk danego numeru, 
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przysługującego Wykonawcy. 

4.  Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje 

kara umowna w wysokości 10% z całości wynagrodzenia brutto, o którym mowa  

w § 5 ust. 9. 

5.  Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje 

kara umowna w wysokości 10% z całości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5  

ust. 9. 

6. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 1 – 5, strony maja prawo dochodzenia 

odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy kary określone w ust. 1 – 5 nie pokrywają ich 

szkód. 

7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych Zamawiającemu kar umownych z faktur 

wystawionych na realizację przedmiotu niniejszej umowy. 

8. Łączna wysokość kar, o których mowa w ust. 1 – 3, nie przekroczy 70% całości wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 5 ust. 9. 

 

§ 6* 

Kary i odszkodowania 

1.  W przypadku opóźnienia w stosunku do terminu realizacji przedmiotu umowy (zamówienia), 

określonego w § 3 ust. 1 lit. c), Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej za 

każdą godzinę opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy (zamówienia) w wysokości 10% 

wynagrodzenia za druk danego numeru przysługującego Wykonawcy, powiększonego o podatek 

VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający. 

2.  W przypadku opóźnienia w stosunku do terminu realizacji przedmiotu umowy (zamówienia), 

określonego w § 3 ust. 1 lit. c), trwającego 10 godzin, Zamawiający uznaje, że przedmiot umowy 

(zamówienia) nie został wykonany. W tej sytuacji nalicza karę (zgodnie z zasadami określonymi  

w ust.1) w wysokości 100% wynagrodzenia za druk danego numeru, przysługującego Wykonawcy, 

powiększonego o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający, nie zwalnia to 

jednak Wykonawcy z obowiązku dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu umowy (zamówienia). 

3.  W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy obarczonego wadą, rozumianą także jako 

niespełnienie któregokolwiek z wymagań określonych w § 1, Zamawiającemu przysługuje prawo do 

naliczenia kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia za druk danego numeru, 

przysługującego Wykonawcy, powiększonego o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć 

Zamawiający.  

4.  Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje 

kara umowna w wysokości 10% z całości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa   

w § 5* ust. 6, powiększonego o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający.  

5.  Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje 

kara umowna w wysokości 10% z całości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w 

§ 5* ust. 6, powiększonego o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający.  

6.  Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 1 – 5, strony mają prawo dochodzenia 
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odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy kary określone w ust. 1 – 5 nie pokrywają ich 

szkód. 

7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych Zamawiającemu kar umownych z faktur 

wystawionych na realizację przedmiotu niniejszej umowy. 

8. Łączna wysokość kar, o których mowa w ust. 1 – 3, nie przekroczy 70% całości wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 5* ust. 6, powiększonego o podatek VAT, który 

zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający.  

 

§ 7 

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy 

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku: 

a) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub 

dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,  odstąpienie od umowy może nastąpić w tym 

wypadku w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, bez 

zapłaty kar umownych – w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, 

b) wszczęcia postępowania likwidacyjnego Wykonawcy – w terminie 30 dni od daty 

powzięcia wiadomości o tym fakcie, 

c) zajęcia składników majątkowych Wykonawcy mających wpływ na realizację przedmiotu 

umowy – w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tym fakcie. 

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się  

z obowiązku zapłaty faktur mimo wyznaczenia dodatkowego 30-dniowego terminu do zapłaty 

należności – w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego terminu. 

2.  Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

3. Stronom przysługuje również prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym  

w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1) lit. b – c oraz pkt 2). Ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w trybie 

natychmiastowym w przypadku: 

a) 3-krotnego niedotrzymywania terminów zawartych w niniejszej umowie, 

b) 3-krotnego wykonania przedmiotu umowy niezgodnego z zamówieniem Zamawiającego, 

c) 1-krotnego naruszenia przez Wykonawcę obowiązku określonego w § 3 ust. 1 lit. a). 

Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w trybie 

natychmiastowym w przypadku zawinionego nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę. 

Za nienależyte wykonanie umowy mogą być uznane w szczególności: niedotrzymywanie 

terminów zawartych w niniejszej umowie, powtarzające się pomyłki z winy Wykonawcy oraz 

niespełnianie wymogów określonych w § 3 ust. 1 lit. b) – e). 
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5. Strony zastrzegają możliwość zmiany bądź też rozwiązania umowy w przypadku zmiany 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa, uniemożliwiających realizację umowy. 

 

§ 8 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny 

całkowitej podanej w ofercie, tj. kwotę ……………….. . 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia 

wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

 

§ 9 

Dopuszczalne zmiany umowy 

1. Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

2. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian 

zawartej umowy: 

1) zmiana wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy może nastąpić w przypadku zmiany 

stawki VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 

3 – 5 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych 

planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 

planach kapitałowych – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę, 

1)* zmiana wynagrodzenia lub całkowitej wartości umowy może nastąpić w przypadku zmiany 

stawki VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 

3 – 5 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu  za pracę, zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych 

planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 

planach kapitałowych – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę oraz w przypadku zmiany stawki VAT mającej wpływ na całkowitą wartość umowy,     

2) strony zastrzegają możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, mających wpływ na realizację umowy. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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§ 10 

Postanowienia końcowe  

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie obowiązujące 

przepisy prawa, a w szczególności Prawa zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 

2. Wszelkie spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd miejscowo 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – jeden dla Zamawiającego  

i jeden dla Wykonawcy. 

 

……………………………..      ……………………………….. 

         Zamawiający                                                                                              Wykonawca 

 

 

 
* dotyczy transakcji, w wyniku których podatek VAT zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający 
** dotyczy umów, w których zapłata będzie realizowana na podstawie faktury VAT 
*** dotyczy umów, w których zapłata będzie realizowana na podstawie faktury VAT na rachunek firmowy Wykonawcy 
**** dotyczy umów, w których zapłata będzie realizowana na podstawie faktury VAT na rachunek osobisty Wykonawcy 
***** dotyczy umów na świadczenie usług zawartych z kontrahentem zagranicznym  
1  zapis zostanie dostosowany na etapie przygotowań do zawarcia umowy z wybranym wykonawcą 

 


