
Publikacja ogłoszeń prasowych w prasie o zasięgu ogólnopolskim, dotyczących projektu pn.: „Opracowanie projektów planów 

zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich – wody wewnętrzne portów w kompetencji Dyrektora Urzędu 

Morskiego w Słupsku”  

  projekt 

 

„Opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich - wody wewnętrzne portów w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku”  

– Projekt POWR.02.19.00-00-PM02/17, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego, 
 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

   

 

UMOWA Nr …………………………. 

zawarta w dniu  …….. 2020 roku 
 
 

pomiędzy: 

SKARBEM PAŃSTWA - DYREKTOREM URZĘDU MORSKIEGO W SZCZECINIE 

z siedzibą 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 

…………………………………………………………………………………………………………………

zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:  

……………………………………………………………………………………………………………….... 
o następującej treści: 
 

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

publikacja trzech ogłoszeń prasowych w prasie o zasięgu ogólnopolskim, dotyczących 
projektu pn.: „Opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego polskich 
obszarów morskich – wody wewnętrzne portów w kompetencji Dyrektora Urzędu 
Morskiego w Słupsku” – w części dotyczącej portów województwa zachodniopomorskiego 
(portu morskiego w Kołobrzegu, Dźwirzynie i Darłowie). 

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, należyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy. 
 

§ 2 
1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy zostanie opracowany wyłącznie przy 

użyciu licencjonowanych narzędzi i bez naruszania praw autorskich oraz innych praw 
osób trzecich. W przypadku jakichkolwiek naruszeń tego postanowienia, roszczenia 
i straty pokrywane będą niezwłocznie przez Wykonawcę, z uwzględnieniem wszelkich 
kosztów dodatkowych, sądowych i kosztów obsługi prawnej. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zamieścić ogłoszenia w prasie o zasięgu ogólnopolskim,  
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz dostarczyć, dla potrzeb dokonania 
odbioru, do Zamawiającego egzemplarz gazety z zamieszczonymi ogłoszeniami. 

3. Wykonawca jest zobowiązany współpracować z Zamawiającym na etapie realizacji 
zamówienia, w szczególności zobowiązany jest niezwłocznie wyjaśniać wszelkie 
wątpliwości związane z wykonaniem przedmiotu umowy. 
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§ 3 

1. Strony przekażą sobie projekty ogłoszeń (w formacie word i pdf) za pośrednictwem 
poczty elektronicznej: 
a) kontakt do Zamawiającego: e-mail: bcendal@ums.gov.pl; tel. 91 44 03 346, 
b) kontakt do Wykonawcy: e-mail: ……………………. tel……………………… 

2. Osobami odpowiedzialnymi za kierowanie realizacją i współpracą przy wykonywaniu prac 
są: 
a) ze strony Zamawiającego: Barbara Cendal-Pręgowska; tel. 91 44 03 346, 
b) ze strony Wykonawcy: …………………………………………………………… 

3. Strony zobowiązują się informować siebie nawzajem na piśmie lub za pośrednictwem 
poczty elektronicznej o zmianie osoby odpowiedzialnej za kontakty, pod rygorem 
bezskuteczności innej zmiany. 

§ 4 

1. Ogłoszenia, o których mowa w §1 opublikowane zostaną w jednej serii, w październiku 
lub listopadzie 2020 r.  

2. Publikacja ogłoszeń zlecona zostanie przez Zamawiającego w formie elektronicznej na 
adres e-mailowy wskazany w § 3, na podstawie zlecenia podpisanego przez osobę 
upoważnioną. 

2. Do zlecenia publikacji, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, dołączone zostaną 
teksty ogłoszeń wraz z wymaganym oznaczeniem unijnym i załącznikami graficznymi 
(opcjonalnie). 

3. Przygotowane do druku ogłoszenia wymagają akceptacji Zamawiającego, co będzie 
następować najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od daty ich przekazania 
Zamawiającemu. 

4. Przed publikacją ogłoszeń Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania 
Zamawiającego o dacie publikacji i tytule gazety, w której one się ukażą. 

5. Tekst ogłoszeń zostanie opublikowany najpóźniej w terminie 3 (trzech) dni roboczych 
od daty otrzymania zlecenia publikacji. 

 
§ 5  

1. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi po opublikowaniu serii ogłoszeń, na podstawie 
protokołu zdawczo – odbiorczego i po przekazaniu Zamawiającemu 1 egzemplarza tytułu 
prasowego, w którym ogłoszenia się ukazały. 

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

3. Umowę uważa się za wykonaną z chwilą podpisania protokołu odbioru. 
 

§ 6 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają łączne wynagrodzenie w wysokości 

……………….. zł  brutto (słownie złotych brutto: ………….…………), tj. …………….. zł 
netto (słownie złotych netto: ………………..), z podatkiem VAT w wysokości 23%, tj.  
w kwocie ………………. zł (słownie złotych: …………………………). Wynagrodzenie 
obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu umowy. 

2. Rozliczenie nastąpi w oparciu o cenę jednostkową wskazaną przez Wykonawcę  
w formularzu oferty, co stanowi kwotę:  
za ogłoszenie prasowe - brutto ......................zł, (słownie złotych brutto: …………..),  
z podatkiem VAT w wysokości 23%, tj. w kwocie ……... zł (słownie: ……………………) 
oraz za publikację internetową -  brutto ......................zł, (słownie złotych brutto: 
…………..), z podatkiem VAT w wysokości 23%, tj. w kwocie ……... zł (słownie: 
……………………). 
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3. Płatność wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nastąpi 
jednorazowo po publikacji całej serii ogłoszeń. 

4. Podstawą do wystawienia faktury i dokonania płatności będzie obustronnie podpisany 
protokół odbioru. 

5. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na konto wskazane w fakturze Wykonawcy  
w terminie do 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia przedstawienia Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

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

7. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturze, która zostanie 
wystawiona na podstawie niniejszej umowy jest rachunkiem znajdującym się w 
elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji 
Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (określanym dalej: 
„wykaz”). 

8. Strony uzgadniają, że płatność dokonana zostanie na rachunek bankowy Wykonawcy 
wskazany na fakturze, z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny  
z numerem rachunku ujawnionym w wykazie. Jeżeli w wykazie ujawniony jest inny 
rachunek bankowy, niż widnieje na fakturze, płatność wynagrodzenia dokonana zostanie 
na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie. 

9. Płatność dokonana na rachunek objęty wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy 
do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych roszczeń  
z tytułu dokonania nieterminowej płatności. Nie stanowi ona również podstawy do 
rozwiązania umowy lub odstąpienia od niej. 

10. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT. NIP …………………. . 
11. Zamawiający jest podatnikiem VAT- NIP PL 8520409053. 
12. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu prowadzenia niewłaściwej 

dokumentacji dla potrzeb podatku od towarów i usług (VAT). W szczególności 
Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu na rzecz Zamawiającego ewentualnych strat 
(sankcji podatkowych) spowodowanych: 
− wadliwym wystawieniem faktury VAT, 
− brakiem u Wykonawcy kopii faktury VAT wystawionej na rzecz zamawiającego za 

wykonanie usługi, 
− różnymi danymi na oryginale i kopii faktury VAT. 

13. W terminie do dokonania zaakceptowania formy i treści ogłoszenia, zgodnie z treścią 
Zamawiający może podjąć decyzję o rezygnacji z publikacji ogłoszeń bez ponoszenia 
jakichkolwiek kosztów.  

 
§ 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 Wykonawcy dodatkowego terminu do naprawy uchybienia. 
Odstąpienie od umowy nastąpić może w terminie 7 dni licząc od daty wyznaczonej na 
usunięcie naruszeń. 

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 wynagrodzeniem należnym Wykonawcy.  

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

§ 8 
1. Termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu w przypadku zmiany harmonogramu 

w realizowanym przez Zamawiającego projekcie pn.: „Opracowanie projektów planów 
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zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich – wody wewnętrzne 
portów w kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku”, przy czym stawka 
jednostkowa za publikację ogłoszenia pozostaje bez zmian i nie będzie to stanowić prawa 
do odstąpienia od umowy przez Wykonawcę ani prawa do dochodzenia jakichkolwiek 
innych roszczeń. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu Strony ustalą nowy termin 
realizacji na piśmie w formie aneksu do niniejszej umowy, z tym że maksymalny okres 
wydłużenia umowy w stosunku do terminu określonego w § 4 nie przekroczy 2 miesięcy. 

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

 
§ 9 

1. Przetwarzanie danych osobowych, których zebranie i przechowywanie jest niezbędne dla 
wykonania niniejszej umowy odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przesyłu takich 
danych oraz właściwych przepisów krajowych.  

2. Ponadto, Strony Umowy będą przetwarzać dane osobowe, uzyskane w związku  
z Umową, wyłącznie na potrzeby jej realizacji. Strony zobowiązują się do przestrzegania 
– wobec drugiej strony – wymogów dotyczących ochrony danych osobowych przed 
dostępem osób nieupoważnionych, zgodnie z krajowymi i unijnymi przepisami o ochronie 
danych osobowych. 

3. W związku z udostępnianiem sobie wzajemnie przez Strony danych osobowych, Strony 
zamieszczają postanowienia określające jego zakres oraz wymagane informacje: 
a) dane osobowe osób reprezentujących każdą ze Stron wymienionych w części 

wstępnej Umowy oraz osób wyznaczonych do kontaktów i dokonywania bieżących 
uzgodnień udostępniane będą drugiej Stronie, która stanie się administratorem danych 
osobowych i przetwarzane przez nią wyłącznie w celu realizacji Umowy, jakim jest 
prawnie uzasadniony interes administratora jako podstawa prawna przetwarzania. 
Dotyczy to także danych osób upoważnionych do wystawiania faktur i innych 
dokumentów, niezbędnych do wykonania umowy, 

b) każda ze Stron oświadcza, że jej pracownicy, którzy otrzymają dostęp do danych 
osobowych, w zakresie swoich obowiązków - zostaną zaznajomieni z niniejszą 
klauzulą, 

c) Strony potwierdzają, że powyższe dane osobowe będą przetwarzać jedynie  
w okresie koniecznym do realizacji i rozliczenia Umowy, z uwzględnieniem okresu 
przedawnienia oraz właściwych przepisów prawnych (m.in. przepisów podatkowych), 

d) Zamawiający powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt: 
iod@ums.gov.pl. 

§10 
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 zastosowanie znajdują przepisy 
Kodeksu cywilnego. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej skuteczności formy pisemnego 
aneksu, podpisanego przez obie Strony umowy. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego 
i jeden dla Wykonawcy. 

5. 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 

mailto:iod@ums.gov.pl
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Paweł Szumny 

Zastępca Dyrektora Urzędu ds.Technicznych - Zastępca Dyrektora ds. Technicznych 

Data podpisu: 2020-10-06 12:31:44 

 


