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PROJEKT UMOWY  Nr  ………………. 

zawarta w Koszalinie w dniu …………… pomiędzy: 

 

Miejską Energetyką Cieplną Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin ul. Łużycka 25A, 

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem: 0000027924 i kapitale zakładowym w wysokości 

48 677 000 złotych, NIP: 669-050-14-66, REGON: 330091493, o Zarządzie w składzie: 

 

1. Robert Mania                                - Prezes Zarządu 

2. Jacek Cybulski                              - Członek Zarządu 

3. Adam Wyszomirski                      - Członek Zarządu 

 

zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: 

 

1. …………………………          ………………………. 

2. …………………………          ………………………. 
 

a 

…………………………………………………………………………………………………

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

 

   ………………………………………………………….. 

  ………………………………………………………….. 
 

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowany przez: 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego, którego 

wartość nie przekracza progów unijnych, prowadzonego w procedurze uproszczonej, 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie  

nr 82/EP/NA/2021/NU/PU pn. Dostawa prasy w 2022 roku obejmująca gazety  

o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim oraz czasopisma i wydawnictwa fachowe  

w formie papierowej i elektronicznej, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia ujętym 

w zapytaniu ofertowym oraz ofertą Wykonawcy. 
2. Dostawa będzie odbywać się sukcesywnie, bez opóźnień, zgodnie z częstotliwością 

ukazywania się poszczególnych tytułów, odpowiednio dla dzienników, tygodników, 

dwutygodników oraz miesięczników i innych. 
 

§ 2 

Termin wykonywania przedmiotu umowy 

 

1. Termin realizacji przedmiotu umowy: sukcesywnie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 

31 grudnia 2022 r. 

2. W okresie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zapewni dostawę wszystkich 

numerów danego tytułu prasy w wersji papierowej, zgodnie z kalendarzem 

wydawniczym. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wszystkie numery wydań prasy  
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z roku 2022, nawet jeśli jej fizyczne dostarczenie miałoby nastąpić w roku 2023. 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć także numery danego tytułu prasy wydanego 

przed dniem 1 stycznia, a dotyczące roku 2022. 

3. W przypadku prasy w wersji elektronicznej Wykonawca zapewni dostęp do pobierania  

z serwera wydawcy i odczytywania elektronicznych wydań bieżących z dostępem do 

archiwum, wraz z możliwością ich wydruku.  
 

§ 3 

Warunki realizacji przedmiotu umowy 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się regularnie dostarczać prasę do godz. 7:00 na portiernie  

w siedzibie Zamawiającego przy ul. Łużyckiej 25A w Koszalinie w następujących 

terminach: 

1.1. Gazety wymienione w poz. 1-5 w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 

do niniejszej umowy – dostarczane w dniu wydania (z wyłączeniem sobót i dni 

ustawowo wolnych od pracy, w takim przypadku prasę należy dostarczać w każdy 

pierwszy roboczy dzień nowego tygodnia), 

1.2. Czasopisma i wydawnictwa fachowe wymienione w poz. 6-28 w formularzu 

cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy – dostarczone do 7 dni 

po ukazaniu się numeru danego tytułu prasy. 

2. Numer identyfikacyjny i hasło do prasy w wersji elektronicznej wymienione w poz. 29-30 

formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy, Wykonawca 

przekaże pisemnie, elektronicznie bądź faksem Zamawiającemu do dnia 03.01.2022 r. 

roku, do godziny 8:00. 

3. Dostarczane przez Wykonawcę tytuły, które nie są objęte przedmiotową umową, będą 

traktowane jako dostawy tytułów bezpłatnych. 

4. Koszty transportu zamówionych tytułów prasy ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać prasę w stanie uporządkowanym,  

w zafoliowanych paczkach, zabezpieczających prasę przed uszkodzeniem mechanicznym 

bądź wpływem czynników atmosferycznych. 

6. Do każdej dostawy prasy Wykonawca jest zobowiązany dołączyć dowód dostawy, który 

będzie zawierał: tytuł prasowy, nr i ilość dostarczanych egzemplarzy. 

7. Wykonawca będzie niezwłoczne powiadamiał Zamawiającego o wszelkich zmianach 

dotyczących prenumerowanej prasy np. zmiana nazwy danego tytułu, częstotliwość 

ukazywania się lub wycofanie tytułu z rynku, przy czym zaprzestanie dostarczania danego 

tytułu będzie stanowiło podstawę do obniżenia wypłaconego Wykonawcy wynagrodzenia 

o kwotę równą cenie niedostarczonych egzemplarzy danego tytułu. Wykonawca 

poinformuje o tym Zamawiającego nie później niż w terminie 3 dni od chwili, w której 

Wykonawca uzyskał taką informację. 

8. Zamawiający ma prawo zgłaszania reklamacji na piśmie do Wykonawcy: 

pod adresem: …....................................................................................................................., 

telefonicznie pod numerem: ….............................................................................................., 

e-mailem: ……………........................................................................................................... 

9. W przypadku stwierdzenia w dostawie braku wymaganej liczby prasy, rozstrzygnięcie 

reklamacji powinno nastąpić najpóźniej: 

9.1. W dniu zgłoszenia reklamacji – gazety o zasięgu regionalnym, 

9.2. Następnego dnia roboczego po zgłoszeniu reklamacji – gazety o zasięgu   

 ogólnopolskim, 

9.3.  5 dni roboczych po zgłoszeniu reklamacji – czasopisma i wydawnictwa fachowe. 
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10. W przypadku dostarczenia prasy z egzemplarzami uszkodzonymi lub z wadami 

drukarskimi, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie wymienić tę część prasy na 

egzemplarz wolny od wszelkich wad, po zawiadomieniu przesłanym w formie pisemnej 

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o wadliwej dostawie części prasy.  

W przypadku nie dokonania wymiany prasy w terminach określonych w ust. 9, 

Zamawiający zwraca Wykonawcy reklamowaną prasę na jego koszt. 

11. Wykonawca nie odpowiada za opóźnienia lub braki w dostawach, które są spowodowane 

czynnikami niezależnymi od Wykonawcy, ale zobowiązuje się do ich udokumentowania. 

12. Zamawiający zobowiązuje się do: 

12.1. Dokonania zapłaty na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury, 

12.2. Odbierania zamówionych egzemplarzy w miejscu i czasie uzgodnionym  

z Wykonawcą, 

12.3. Każdorazowego sprawdzania zawartości paczki z dostarczonym wraz z prasą   

dowodem dostawy. Dowód ten jest potwierdzeniem rzeczywistej dostawy    

wymienionych w nim tytułów. 
 

§ 4 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy w ilościach określonych w formularzu cenowym, 

zgodnie z formularzem ofertowym z dnia ………….., Wykonawcy przysługuje 

wynagrodzenie o łącznej wartości za cały okres obowiązywania umowy w wysokości: 

     łączna wartość netto: …..................................... 

     łączna wartość podatku VAT (8%): …........................................ 

     łączna wartość brutto: …................................... 

     (słownie: …...................................................................................................................../100) 

2. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi 4 fakturami w okresie realizacji 

umowy. Każda faktura obejmować będzie prasę dostarczoną w danym kwartale, po 

cenach zgodnych z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej 

umowy.  

Faktura VAT powinna zawierać wykaz tytułów, cenę jednostkową każdego tytułu, ilość 

egzemplarzy, wartość netto, podatek VAT i sumę wartości brutto. 

3. Ceny jednostkowe określone w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszej umowy nie będą podlegały zmianom przez cały okres obowiązywania umowy. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia w terminie 14 dni od daty 

otrzymania faktury za każdą dostawę, przelewem na rachunek Wykonawcy: 

...………………………………………………………………...…. 

5. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 4 znajduje się  

i będzie znajdował się w całym okresie obowiązywania umowy na białej liście 

podatników VAT prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 

6. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze NIP: 669-050-14-66. 

7. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze NIP: ………………. 

8. Wykonawca oświadcza, że organem podatkowym właściwym dla Wykonawcy 

……………………………………………………………………………………………… 

9. Strony dopuszczają możliwość dokonywania zmian w trakcie realizacji umowy, w zakresie 

nieprzekraczającym 10% wartości zamówienia, w asortymencie dostarczanej prasy 

(rezygnacji bądź zwiększenie ilości tytułów lub egzemplarzy). O zmianie wielkości 

przedmiotu umowy, Zamawiający powiadomi Wykonawcę z miesięcznym wyprzedzeniem. 

Zmiany zamówienia dokonywane będą przez Zamawiającego w formie pisemnej lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej. 
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10. W przypadku: 

10.1. Rezygnacji z dostawy, z ilości tytułów lub egzemplarzy, Wykonawcy przysługuje 

wynagrodzenie odpowiadające ilości zrealizowanej dostawy liczonej według cen 

jednostkowych poszczególnych tytułów, określonych w formularzu cenowym 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Wykonawca wystawi i dostarczy 

Zamawiającemu fakturę korygującą oraz dokona zwrotu zapłaconej ceny. 

10.2. Zwiększenia dostawy ilości egzemplarzy tytułów, Wykonawcy przysługuje 

wynagrodzenie odpowiadające ilości zrealizowanej dostawy liczonej według cen 

jednostkowych poszczególnych tytułów, określonych w formularzu cenowym 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

10.3. Zwiększenia dostawy o nowe tytuły prasy, Strony ustalą cenę dostarczanej prasy  

w drodze negocjacji. 

11. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie ma prawa dokonać przelewu 

wierzytelności wynikającego z niniejszej umowy na osobę trzecią (art.509 Kc). 

12. Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 
 

§ 5 

Kary umowne 

 

1. Strony ponoszą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązań umownych na niżej opisanych zasadach.  

2. Jeżeli podstawą naliczenia kar umownych jest wynagrodzenie Wykonawcy, należy przez 

to rozumieć łączną wartość netto określoną w § 4 ust.1. 

3. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi: 

a) karą umowną za każdą godzinę zwłoki w dostawie gazet o zasięgu regionalnym  

i ogólnopolskim w kwocie stanowiącej 2% równowartości ceny netto prasy 

niedostarczonej 

    (ilość godzin x ilość egzemplarzy x cena netto 1 egzemplarza prasy x 2%), 

b) karą umowną za każdy dzień zwłoki  w dostawie czasopism i wydawnictw fachowych 

w kwocie stanowiącej 2% równowartości ceny netto prasy niedostarczonej 

(ilość dni x ilość egzemplarzy x cena netto 1 egzemplarza prasy x 2%),    

c) karą umowną w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia 

od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

4. Kary umowne, o których mowa w ust. 3 lit. a-b naliczane przez Zamawiającego nie mogą 

przekroczyć 20% wynagrodzenia Wykonawcy. 

5. W przypadku, gdy kary umowne o których mowa w ust. 3 lit. a-b naliczone przez 

Zamawiającego przekraczają 20% wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiającemu 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność. 

6. Strony zgodnie oświadczają, że kary, o których mowa w ust. 3 lit. a-b mogą być 

dochodzone także w przypadku odstąpienia od umowy na podstawie oświadczenia 

złożonego przez którąkolwiek ze stron. 

7. Wykonawca może obciążyć Zamawiającego karą umowną w wysokości 10% 

wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku gdy Wykonawca odstąpi od umowy  

z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność.  

8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie z przysługującego mu wynagrodzenia kary lub 

kar umownych naliczonych przez Zamawiającego. Potrącenie kary lub kar nie zwalnia 

Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy lub jakichkolwiek obowiązków 

i zobowiązań wynikających z umowy.  
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9. W przypadku, gdy kary umowne określone w ust. 3 i 7 nie pokryją rzeczywiście 

poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych. 
10. Zapłacenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dostarczenia 

zgłoszonych brakujących egzemplarzy lub egzemplarzy bez wad. 

 

§ 6 

Nadzór nad realizacją umowy 

 

1. Strony wyznaczają osoby do kontaktów w zakresie realizacji przedmiotu umowy: 

 

a. ze strony Wykonawcy: 

……………………….        tel. ……………….……, e-mail …………………. 

 

b. ze strony Zamawiającego: 

……………………….        tel. ………………….…, e-mail ………………….. 

    

2. Zmiany osób oraz numerów telefonów wskazanych w ust. 1 nie wymagają zmiany 

umowy, jedynie pisemnego poinformowania strony (e-mail). 
 

§ 7 

Klauzula poufności 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich 

Informacji uzyskanych w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy. 

2. Przez informacje należy rozumieć wszelkie informacje techniczne, technologiczne, 

organizacyjne lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, dotyczące 

Zamawiającego, uzyskane od Zamawiającego w trakcie realizacji niniejszej umowy 

niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła zwanych dalej 

„Informacjami”. 

3. Z zakresu informacji wskazanych w ust. 2 wyłączone są informacje dotyczące wyłącznie 

sposobu osiągnięcia korzyści podatkowej, jeżeli taka korzyść miałaby wystąpić w toku 

realizacji niniejszej umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do weryfikacji ewentualnego występowania obowiązków 

raportowych powstałych na gruncie przepisów Działu III Rozdziału 11a Informacje  

o schematach podatkowych ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (dalej: 

„Ordynacja podatkowa”) w związku z realizacją niniejszej umowy. W razie wystąpienia 

wyżej wskazanych obowiązków, Wykonawca zobowiązuje się do ich realizacji oraz do 

poinformowania Zamawiającego o ich realizacji w zakresie i terminach wynikających  

z Działu III Rozdziału 11a Ordynacji podatkowej. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykorzystywać Informacje jedynie w celu realizacji 

niniejszej umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się nie kopiować, nie powielać ani w żaden sposób nie 

rozpowszechniać jakichkolwiek części Informacji określonych w ust. 1 z wyjątkiem 

uzasadnionej potrzeby do celów określonych w ust. 3. 

7. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego paragrafu przez Wykonawcę, 

Zamawiający, którego Informacje zostały naruszone, ma prawo żądać od Wykonawcy, 

który dopuścił się takiego naruszenia, odszkodowania w wysokości poniesionych strat  

i utraconych korzyści. 
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§ 8 

Postanowienia końcowe 

 

1. Właściwym do rozstrzygania sporów na tle realizacji niniejszej umowy jest właściwy Sąd 

w Koszalinie. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

3. Strony mogą wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu 

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. O zamiarze 

wypowiedzenia umowy należy powiadomić drugą stronę w formie pisemnej. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron. 

5. Integralną częścią niniejszej umowy jest: 

a) Zapytanie ofertowe. 

b) Oferta Wykonawcy. 

c) Oświadczenie dotyczące rachunku wirtualnego (jeśli dotyczy). 
 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
 


