UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG

zawarta w dniu ……. w Tychach pomiędzy:

„Śródmieście” Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach przy al. Marszałka Piłsudskiego 12,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000149703, o kapitale zakładowym
61.846.000,00 zł, NIP: 646–23–71–001, REGON 276063392,

w imieniu i na rzecz, której działa:

Prezes Zarządu – Bogdan Białowąs
zwaną w dalszej części umowy ZLECENIODAWCĄ,
a
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NIP ................................................................... i REGON ...................................................................
w imieniu i na rzecz, której działa

………………………………………………..zwany w dalszej części umowy ZLECENIOBIORCĄ
Zleceniodawca i Zleceniobiorca będą także zwani w dalszej części Umowy łącznie „Stronami”, a
osobno „Stroną”.
Umowa jest zawarta zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 907 z późniejszymi zmianami).

§1

Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do dystrybucji bezpłatnego
tygodnika „Twoje Tychy” na stojaki (daty oraz lista miejsc dystrybucji przesyłana będzie
cotygodniowo przez pracownika odpowiedzialnego za dystrybucję gazety „Twoje Tychy”).
§2
Umowa obowiązuje od dnia 01.02.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. lub do wyczerpania środków o
których mowa w § 3 ust.8.
§3
1. Z tytułu wykonania niniejszej umowy Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie
miesięczne, wypłacone na podstawie faktury VAT wystawionej Zleceniodawcy przez
Zleceniobiorcę, zgodnie z zestawieniem przygotowanym przez osobę odpowiedzialną za
dystrybucję tygodnika „Twoje Tychy”, pracownika Zleceniodawcy.
2. Stawka za dystrybucję jednego wydania tygodnika „Twoje Tychy” wynosi …… zł netto.
3. Zleceniobiorca jest zobowiązany do sporządzenia cotygodniowych raportów oraz
przesyłania ich do Zleceniodawcy nie później niż dwa dni od momentu ukazania się
gazety „Twoje Tychy”.
4. Raport powinien zawierać co najmniej:
a) liczbę egzemplarzy rozdanych w miejscach wyznaczonych przez Zleceniodawcę,
b) informację z przeprowadzonej kontroli dnia następnego,
c) informację dotyczącą liczby nierozdanych egzemplarzy.
5. W przypadku niedotrzymania terminu złożenia raportu Zleceniodawca ma prawo
wstrzymać się z zapłatą wynagrodzenia do momentu otrzymania w/w raportów.
6. Obowiązkiem Zleceniobiorcy jest:
a) utrzymanie w czystości wyznaczonych miejsc dystrybucyjnych ,
b) informowania na bieżąco osobę wyznaczoną o sytuacjach nietypowych, mogących
zakłócić lub opóźnić dostawę prasy,
7. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Zleceniodawcę
prawidłowo wystawionej faktury VAT przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy
każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
8. Całkowite roczne wynagrodzenie przysługuje na mocy niniejszej umowy nie przekroczy
38 000,00 zł netto.
9. Zleceniodawca na podstawie art. 509 k.c. zastrzega zakaz dokonywania cesji
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez zgody Zleceniodawcy wyrażonej w
formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§4
1. W przypadku niewykonania zlecenia w terminie lub wykonania go wadliwie
Zleceniodawca ma prawo żądać kary umownej w wysokości 300 zł za każdy stwierdzony
przypadek. W takim przypadku zleceniodawca ma ponadto prawo do wypowiedzenia
umowy ze skutkiem natychmiastowym bez możliwości żądania przez Zleceniobiorcę
odszkodowania.
2. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia stron.
3. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z ważnych powodów z
zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.
§5
Jakiekolwiek zmiany w umowie mogą być dokonane tylko w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
§6
1. W sprawach nieobjętych tekstem niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego
2. Wszelkie spory mogące wynikać na tle realizacji postanowień umowy, rozstrzygane będą
przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Zleceniodawcy.
§7
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Zleceniodawcy i
jednym dla Zleceniobiorcy.

……………………………………

……………………………………

Podpis Zleceniodawcy

Podpis Zleceniobiorcy

