OGÓLNE WARUNKI PRENUMERATY

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY
Przedmiotem umowy jest prenumerata publikacji Apteka Press (miesięcznik, format B5).
§ 2. SPOSÓB WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy osobom trzecim.
2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać czasopisma na adresy wskazane w zamówieniu na prenumeratę (załącznik 1).
3. Zamawiający zobowiązuje się do odbierania tytułów oraz do sprawdzania faktycznej zawartości doręczonej paczki z przedstawionym do
potwierdzenia dowodem doręczenia.
§ 3. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY/ CENA
1. Wysokość wynagrodzenia została ustalona w zamówieniu na prenumeratę (załącznik 1).
2. Wynagrodzenie przysługuje Wykonawcy wyłącznie za tytuły dostarczone.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie przez Zamawiającego zapłacone na podstawie faktury VAT przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT doręczonej Zamawiającemu.
4. Do faktury, o której mowa w ust. 3 Wykonawca dołączy wykaz tytułów dostarczonych Zamawiającemu w okresie rozliczeniowym.
5. Strony postanawiają, że za dzień zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności z tytułu wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.
7. Kwota, o której mowa w ust. 1 zawiera wszystkie koszty i opłaty związane z wykonaniem przedmiotu umowy.
§ 4. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Zamawiający może od umowy odstąpić:
1) w razie dwukrotnego stwierdzenia, że dostarczone paczki nie zawierają czasopism które w paczce powinny być dostarczone
2) w razie dwukrotnego opóźnienia w wysyłce magazynów / niedostarczenia gazet na czas
3) Bez podania powodu, jednak w takim przypadku wykonawca ma prawo potrącić koszt prenumeraty.
§ 5. ZMIANY UMOWY
1.
2.
3.

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że
Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz
określił warunki takiej zmiany.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług ( VAT) .
Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają zachowania formy pisemnej

§ 6. STOSOWANIE PRAWA I ROZSTRZYGANIE SPORÓW
1.
2.

W sprawach, których umowa nie reguluje zastosowanie mają przepisy:
a. Kodeksu Cywilnego,
b. ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. ).
Spory mogące wyniknąć z tej umowy będą w pierwszej instancji rozstrzygały sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę Wykonawcy.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
2.

Załączniki nr 1 i 2 stanowią integralną część umowy.
Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach.
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