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WZÓR UMOWY  
Nr ZT-I.231.236.21.JD; PO-II.2630.285.21 

 

na systematyczne dostarczanie prasy do Urzędu Morskiego w Szczecinie w 2022 roku. 

 
zawarta w dniu ……… 2021  roku w Szczecinie 
 
pomiędzy: 
 
Skarbem Państwa – Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie, 
 

z siedzibą w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin, będącym podatnikiem podatku VAT i posiadającym 
Numer Identyfikacji Podatkowej 852-04-09-053, REGON 000145017,  
reprezentowanym przez:  
 
Wojciecha Zdanowicza, Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, 
 
zwanym dalej Zamawiającym, 
 
a 

      (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS) 
      nazwa firmy :………………………….. z siedzibą w………………………………………., 

      ul. …………………………… kod pocztowy…………. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców    
      prowadzonego przez Sąd Rejonowy w  ……………., …… Wydział Gospodarczy pod nr KRS    
      ……………., reprezentowaną przez: 

     1) ………………………………………. 
     2) ……………………………………… 

     (w przypadku  przedsiębiorcy  wpisanego  do ewidencji  działalności gospodarczej) 
     Imię i nazwisko………………………, zam.……………, przedsiębiorcą prowadzącym działalność     
     gospodarczą pod nazwą……….., z siedzibą w……., zarejestrowanym w Centralnej Ewidencji i      
     Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, 
      
     zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. 
 
 

§ 1 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego na prenumeratę prasy 
na potrzeby komórek organizacyjnych Urzędu Morskiego w Szczecinie na 2022 rok i udzielenia zamówienia  
publicznego znak Nr  ZT-I.231.236.21.JD; PO-II.2630.285.21. 
 

 
 

§ 2 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa prasy i czasopism do siedziby Zamawiającego, zgodnie z ofertą Wykonawcy 
oraz z niniejszą umową.  

2. Dostawa będzie odbywać się sukcesywnie, bez opóźnień, zgodnie z częstotliwością ukazywania się 
poszczególnych tytułów, odpowiednio dla dzienników, tygodników, dwutygodników, miesięczników, kwartalników i 
innych wymienionych w załączniku nr 1 do umowy, stanowiącym jej integralną część. 

3. Miejscem dostawy są placówki Zamawiającego oraz adres e-mail, określone w załączniku nr 1 do umowy. 
     Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany adresu e-mail podanego do prenumeraty wydań elektronicznych. 
     Zmiana taka będzie ustalana poprzez pocztę elektroniczną i nie będzie ona stanowiła zmiany niniejszej umowy 

wymagającej pisemnego aneksu. 
 

§ 3 

1. Szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy wynika z jego oferty i wynosi ……………….……złotych brutto. 
2. Ostateczne wynagrodzenie, jakie Zamawiający zapłaci Wykonawcy, będzie wynikało z faktycznie zrealizowanych 

dostaw, nie przekroczy ono jednak kwoty wymienionej w § 3 ust. 1. 
3. Umowa zostaje zawarta na czas określony 1 roku, tj. od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. 

4.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji w ciągu 2022 roku z prenumeraty danego tytułu lub tytułów, 
wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy bez negatywnych dla niego konsekwencji w postaci 
ewentualnych roszczeń Wykonawcy i realizowania umowy poniżej wartości określonej w § 3 ust. 1. Rezygnacje 
będą zgłaszane poprzez pocztę elektroniczną. 
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                                                                                               § 4 

1.   Dostawa prasy rozliczana będzie według ceny ustalonej w wyniku postępowania o zamówienie publiczne 
oznaczonego na wstępie na podstawie tytułów oraz ilości wyszczególnionych w załączniku nr 1 do niniejszej 
umowy. 

2. Zapłata wynagrodzenia za dostawę prasy na podstawie niniejszej umowy będzie następowała z dołu, w 
miesięcznych okresach rozliczeniowych, na podstawie prawidłowo wystawianych przez Wykonawcę faktur VAT 

doręczonych Zamawiającemu, opatrzonych czternastodniowym terminem płatności od dnia doręczenia faktury.  
3. W treści faktury będą zawarte wszystkie zamówione i dostarczone w danym okresie rozliczeniowym  tytuły 

czasopism, z ceną netto i brutto dla każdej pozycji oraz łączną ceną netto i brutto.  
4. Faktury będą wystawiane raz w odniesieniu do każdego miesiąca. 
5. Ostatecznego rozliczenia należności  wynikających z niniejszej umowy Strony dokonają w terminie do dnia 15 

stycznia 2023 roku. 
6. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 
§ 5 

 
Wykonawca zobowiązuje się do codziennego dostarczania zamówionych tytułów wraz z dowodami dostawy prasy: 

1. Na adres Urzędu Morskiego w Szczecinie, pl. Stefana  Batorego 4 , 70-207 Szczecin, do godz. 6:30.  
2. Na pozostałe adresy wskazane w załączniku nr 1  do umowy od godz. 7:30 do godz. 10:00. 
3.   Dostęp do wersji elektronicznych powinien być możliwy od godz. 7:00. 

 
§ 6 

 
1. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej  
2. NIP: 852-04-09-053.  

3. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej 
4.  NIP: …………………………..  

5. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu prowadzenia niewłaściwej dokumentacji dla potrzeb podatku 
od towarów i usług (VAT). 

6. 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. 

 
§ 7 

 
Prasa codzienna oraz tytuły będące periodykami dostarczane będą w dniu ich wydania. Wykonawca nie odpowiada 
za opóźnienia wynikłe z winy wydawcy. 

 
§ 8 

 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian co do tytułów i ilości zamawianego 

asortymentu przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy, z wyprzedzeniem 7 dni dla prasy codziennej i 
tygodników oraz 14 dni dla pozostałej, z takim zastrzeżeniem, że Zamawiający nie złoży zamówienia na kwotę 

przekraczającą wynagrodzenie określone w §3 ust. 1. 
2. Każdorazowa zmiana zamówienia dla swej ważności wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
 

§ 9 
1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

a) odbierania zamówionych egzemplarzy w miejscu i czasie uzgodnionym z Wykonawcą, zgodnie z § 5 niniejszej 
umowy; 

    b)  każdorazowego sprawdzania dostarczonej prasy, co do ilości i jakości, poprzez porównanie z     
         załączonym dowodem dostawy prasy. 

2. Ewentualne reklamacje dotyczące dostawy Zamawiający będzie zgłaszał Wykonawcy najpóźniej  w  terminie dwóch 
tygodni od dostawy, której reklamacja dotyczy, lub od terminu, w którym dostawa ta miała być dokonana, z wyjątkiem 
prasy ukazującej się nieregularnie, w stosunku do której reklamacja może być zgłoszona w terminie do dnia 
ostatecznego rozliczenia niniejszej umowy. 
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§ 10 
 

W okresie obowiązywania niniejszej umowy Strony mają obowiązek powiadamiać się wzajemnie o wszelkich 
zmianach danych, w tym także podlegających wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej lub do sądowego 
rejestru handlowego, a także o ogłoszeniu upadłości lub likwidacji. 

 
 

                                                                                              § 11 
 
Zamawiający zastrzega sobie, że bez jego zgody Wykonawca nie może powierzać wykonania przedmiotu umowy osobom 
trzecim. 
  
                                                                                              § 12 

 
1. Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o 

którym mowa w § 3 ust. 1, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
2. Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o 

którym mowa w § 3 ust. 1, w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego, z zastrzeżeniem treści ust.3. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania odpowiedniej części umowy. 

 
§ 13 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w 
szczególności w przypadku: 

a) nienależytego wykonania postanowień umowy, 
b) dostarczenia przez Wykonawcę towaru niezgodnego z opisem przedmiotu umowy. 
2. Zamawiający może zrealizować uprawnienie do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o przyczynach uzasadniających odstąpienie. 
 

                                                
§ 14 

 
1. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą w sprawach związanych z realizacją 

niniejszej umowy jest Agnieszka Piątkowska, Tel. 91 4 403-518, e-mail: apiatkowska@ums.gov.pl. 
2. Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym w sprawach związanych z realizacją 

niniejszej umowy jest …………………………………………………….. 
 
                                                                                         § 15 

   
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. Ponadto: 
1. 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. 
2. 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 Umową, w tym z zapisami niniejszej klauzuli. 
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 

 
 

§ 16 
 

Zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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                                                                                       § 17 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. Ewentualne spory 
powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

 
                                                                                              § 18 

 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego. 

 
                                                                                              § 19 
      
    
   Integralną część niniejszej umowy stanowią:  
      a) opis przedmiotu umowy – Załącznik nr 1 
      b) oferta Wykonawcy z dnia ………2021 roku – Załącznik nr 2 
                                  
     
     ZAMAWIAJĄCY                                                              WYKONAWCA 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


