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UMOWA Nr ……………………….. 

       zawarta w dniu  ………………… 2017 roku                          
 
pomiędzy: 

SKARBEM PAŃSTWA - DYREKTOREM URZĘDU MORSKIEGO W SZCZECINIE 

z siedzibą: Urząd Morski w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70 – 207 Szczecin, zwanym 

w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, 

reprezentowanym przez: 

Wojciecha Zdanowicza - Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, 

a 

……………………………………………………………………………………………….,  

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez : 

…………………………………………………………………………., 

 
o następującej treści: 

§1 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest opracowanie edytorskie, przygotowanie do druku 

oraz publikacja piętnastu ogłoszeń prasowych w prasie o zasięgu ogólnopolskim, 
dotyczących projektu pn.: „Opracowanie projektów planów zagospodarowania 
przestrzennego polskich obszarów morskich – porty w obszarze kompetencji 
Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie”. 

2. Za przygotowanie merytoryczne i dostarczenie treści ogłoszeń oraz oznaczeń 
unijnych odpowiada Zamawiający.  

3. Wykonawca oświadcza, że wykonanie przedmiotu umowy leży w granicach jego 
możliwości i nie istnieją żadne przeszkody natury technicznej i prawnej 
uniemożliwiające, w całości lub części, wykonanie przedmiotu umowy. 
 

§ 2 
1. Wykonawca ze swej strony gwarantuje, że przedmiot umowy zostanie opracowany 

wyłącznie przy użyciu licencjonowanych narzędzi i bez naruszania praw autorskich 
osób (firm) trzecich. W przypadku jakichkolwiek naruszeń tego postanowienia, 
roszczenia i straty pokrywane będą przez Wykonawcę z uwzględnieniem wszelkich 
kosztów dodatkowych, sądowych i prawnych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zamieszczać ogłoszenia w prasie o zasięgu 
ogólnopolskim - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz dostarczać 
do Zamawiającego egzemplarz gazety z każdym zamieszczonym ogłoszeniem. 

3. Wykonawca jest zobowiązany współpracować z Zamawiającym na etapie realizacji 
zamówienia, w szczególności zobowiązany jest wyjaśniać wszelkie wątpliwości. 

§ 3 

1. Strony będą przekazywać sobie projekty ogłoszeń (w formacie word i pdf.) za 
pośrednictwem poczty elektronicznej: 
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a) kontakt do Zamawiającego:…………………………………………… 
b) kontakt do Wykonawcy:…………………………………………………. 

2. Osobami odpowiedzialnymi za kierowanie realizacją i współpracą przy wykonywaniu 
prac są: 

a) ze strony Zamawiającego:…………………………………………………. 
b) ze strony Wykonawcy:…………………………………………………….. 

3. Strony zobowiązują się informować siebie nawzajem o zmianie osoby 
odpowiedzialnej za kontakty. 

§ 4 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, od momentu podpisania do dnia 
31.12.2018 r. 

2. Zamieszczanie ogłoszeń następować będzie sukcesywnie, zgodnie  
z harmonogramem projektu realizowanego przez Zamawiającego, tj.: 
 
a) publikacja ogłoszeń nr 1÷5 – III/IV kwartał 2017 r., 
b) publikacja ogłoszeń nr 6÷10 - IV kwartał 2017 r./I kwartał 2018 r., 
c) publikacja ogłoszeń nr 11÷15 - IV kwartał 2018 r., 

 
3. Każdorazowo publikacja ogłoszeń odbywać się będzie na podstawie odrębnego 

pisemnego zlecenia przekazanego Wykonawcy w formie elektronicznej na adres 
mailowy wskazany w § 3 i podpisanego przez osobę upoważnioną przez 
Zamawiającego. 

4. Do zlecenia publikacji, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, będzie 
dołączany tekst ogłoszenia wraz z wymaganym oznakowaniem unijnym  
i załącznikiem graficznym (opcjonalnie). 

5. Tekst ogłoszeń zostanie opublikowany najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych 
od daty otrzymania zlecenia publikacji wraz z tekstem ogłoszeń. 

6. Przygotowane do druku ogłoszenia wymagają akceptacji Zamawiającego, co będzie 
następować najpóźniej w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od daty ich otrzymania. 

7. Przed publikacją danych ogłoszeń, Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania 
Zamawiającego o planowanej dacie i tytule gazety, w której ono się ukażą. 

§ 5  
1. Odbiór przedmiotu umowy następować będzie częściami, co zostanie potwierdzone 

protokołem zdawczo – odbiorczym, po publikacji każdej serii ogłoszeń 
oraz po przekazaniu Zamawiającemu 1 egzemplarza tytułu, w którym ogłoszenia się 
ukazały. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca zgodnie z formularzem oferty stanowiącej załącznik 
 nr 2 do umowy, podjął się dodatkowej publikacji ogłoszeń w internetowym wydaniu 
dziennika, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu  wydruku 
stron internetowych z zamieszczonymi ogłoszeniami. 

3. Umowę uważa się za wykonaną z chwilą podpisania wszystkich protokołów odbioru. 
 

§ 6 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 2 Wykonawca 

otrzyma wynagrodzenie brutto w wysokości ……………. (słownie:………….) tj. 
…………………netto (słownie: ……………….) z podatkiem VAT w wysokości 23% 
…………… (słownie: …………………………..).  

2. Rozliczenie będzie następować w oparciu o cenę jednostkową, wskazaną przez 
Wykonawcę w formularzu oferty, co stanowi kwotę:  
 
za ogłoszenie brutto ……………….. (słownie: ………………..) tj. netto ……………. 
(słownie:…………………) z podatkiem VAT w wysokości 23% tj. ………………. 
(słownie: …………………….).  
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3. Płatność wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nastąpi  
w trzech ratach, po publikacji każdorazowo pięciu ogłoszeń (3 serie ogłoszeń). 

4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia przelewem na wskazany 
przez Wykonawcę rachunek bankowy w terminie do 30 dni od dnia otrzymania 
prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą wystawienia faktury jest potwierdzenie 
wykonania danego etapu prac zgodnie z wymogami § 5 umowy. 

5. Jako dzień zapłaty Strony ustalają dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku 
bankowego Zamawiającego.  

6. Kwota wynagrodzenia obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
umowy. 

7. Zamawiający może wstrzymać płatność faktury za publikację ogłoszeń, jeżeli nie 
zostaną spełnione przez Wykonawcę świadczenia objęte ofertą Wykonawcy, które 
stanowiły kryterium oceny tej oferty.  

8. Zamawiający może zaniechać wszystkich bądź niektórych ogłoszeń. Wynagrodzenie 
ulega wówczas odpowiedniemu pomniejszeniu o niewykonane części zamówienia.  

§ 7 
1. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna w wysokości 15 % wartości 
wynagrodzenia brutto wymienionego w § 6 ust. 1 umowy. 

2. Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną za zwłokę w wykonaniu przedmiotu 
umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto wynikającego z § 6 ust. 1 umowy za 
każdy dzień zwłoki.  

3. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Zamawiający zastrzega 
sobie prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
po uprzednim wyznaczeniu terminu dodatkowego do naprawy uchybienia i dokonania 
zapłaty przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 
określonej w ust. 1 powyżej. 

4. Termin zapłaty kar umownych wynosi 7 dni od otrzymania księgowej noty 
obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego  
do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, gdyby ta przewyższała wysokość kar 
umownych. 

 
§ 8 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie 
w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. 

2. Termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu w przypadku wystąpienia 
opóźnień w realizowanym przez Zamawiającego projekcie pn.: „Opracowanie 
projektów planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich – 
porty w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie”  przy czym 
stawka jednostkowa za publikację ogłoszenia pozostaje bez zmian. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu strony ustalają nowe 
terminy realizacji z tym, że maksymalny okres wydłużenia umowy w stosunku 
do terminu określonego w § 4 nie przekroczy 6 miesięcy. 

4. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) Zamawiający 
dopuszcza wprowadzenie odpowiednich zmian do umowy  

 
§ 9 

1. Ewentualne spory, które mogą wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, Strony 
rozstrzygać będą polubownie, a dopiero po wyczerpaniu takiej możliwości na drodze 
sądowej, przed Sądem właściwym dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu cywilnego. 
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3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch 
dla Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy. 

4. Integralną częścią umowy są: 

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik 
nr 1 do niniejszej umowy, 

 Formularz oferty Wykonawcy, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Zamawiający        Wykonawca 


