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Załącznik nr 2                                                   

do Zapytania ofertowego  

 

Istotne postanowienia umowy 

 

 w dniu …….. 2017 r. w Poznaniu ( obowiązująca od 01.01.2018 r. ), pomiędzy: 

Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, NIP:, 7781346888 

reprezentowanym przez:  

…………………………………………………………………………….. 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

………………………………NIP:…………………., Regon., …………… 

reprezentowaną/ym przez: 

………………………………………………………………………………….  

zwaną/ym dalej „Wykonawcą” 

wspólnie zwanymi dalej „Stronami” 

 

  na podstawie zapytania ofertowego znak DA-IV-1-2.2600.3.2017 

                                                       dotyczącego zamówienia   

                                     o wartości nie przekraczającej kwoty 30.000 euro,  

                      wyłączonego z obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

                      (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579; ze zm.) Prawo zamówień publicznych  

                                  na podstawie art. 4 pkt 8, zgodnie z ofertą Wykonawcy  

                    wybraną jako najkorzystniejsza przy zastosowanych kryteriach oceny ofert,  

                                           zawarto umowę o następującej treści:  

 

§ 1. 

Przedmiot umowy 

 

Przedmiotem niniejszej umowy jest sukcesywne dostarczanie prasy na potrzeby Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w roku 2018 zgodnie z ofertą 

Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 oraz postanowieniami niniejszej umowy.  
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§ 2. 

Obowiązki Wykonawcy 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnego dostarczania wydawanej  

od dnia 01 stycznia 2018 r. prasy. Dostawa następować będzie od dnia 2 stycznia 2018 r. 

do dnia 31 grudnia 2018 r., zgodnie ze złożoną Zamawiającemu ofertą, stanowiącą 

załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje również transport wraz z dostarczeniem prasy na koszt                       

i ryzyko Wykonawcy. Szczegółowy czas i miejsce dostawy określone zostały w ust. 6.  

3. Dostawa prasy nie obejmuje odpłatnych dodatków do gazet.  

4. W okresie realizacji zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszej umowy, Wykonawca 

zapewni ciągłość prenumeraty i terminowe dostawy od wydawnictw bieżących tytułów. 

5. Warunki dotyczące dostawy: 

a. dzienniki mają być dostarczane Zamawiającemu w dniu ich ukazania                         

się na rynku. W przypadku konieczności dostarczenia dzienników w dzień inny               

niż dzień roboczy, Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego                

z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem, 

b. pozostałe czasopisma ( m.in. tygodniki, dwutygodniki, miesięczniki, 

dwumiesięczniki, kwartalniki ) będą dostarczane Zamawiającemu niezwłocznie,  

jednak nie później niż do 7 dni od czasu ich ukazania się na rynku, 

c. prasę ukazującą się w dzień wolny od pracy w tym soboty, niedziele i święta 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu pierwszego dnia roboczego następującego             

po dniu wolnym od pracy. 

6. Godziny i miejsca dostaw: 

         

61-714 Poznań, al. Niepodległości  34, Punkt Kancelaryjny  

 

dostawy prasy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 8:00 
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Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do odbioru prasy:  

 

 Natalia Strugarek,      tel. 61 62 66 911;  

 Barbara Haendel,       tel. 61 62 66 959; 

 Izabela Brykczyńska, tel. 61 62 66 927; 

 Maciej Kotoński,        tel. 61 62 66 967. 

 

7. Wraz z codzienną dostawą prasy Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia wykazu 

tytułowego i ilościowego dostarczonej prasy. W przypadku dostaw uzupełniających,                      

o których mowa w ust. 9 i 10 Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia dodatkowego 

wykazu tytułowego i ilościowego dostarczonej prasy potwierdzonego podpisem  

jednej z osób wyszczególnionych w ust. 6.   

8. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zmiany adresu dostawy całości bądź części 

przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do jej dostarczania do miejsc wskazanych 

przez Zamawiającego w terminie jednostronnie wskazanym przez Zamawiającego, 

uwzględniającym jednak możliwości techniczne i organizacyjne Wykonawcy. 

9. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone czasopisma są obarczone wadami                              

w szczególności są niezgodne z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1, zamoknięte, 

zabrudzone, uszkodzone lub niepełnowartościowe, Zamawiający zgłosi niezwłocznie ten fakt 

Wykonawcy na adres e-mail wskazany w ust. 13. Wykonawca ma obowiązek wymiany 

czasopism na egzemplarze bez wad w tym samym dniu do ……. godzin (ilość godzin 

wskazanych przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym jednak nie później niż do 4 godz.)  

od czasu wysłania zgłoszenia przez Zamawiającego.    

10. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braków w dostarczonej prasie, 

Zamawiający zgłosi niezwłocznie ten fakt Wykonawcy na adres e-mail wskazany  

w ust. 13. Wykonawca ma obowiązek dostarczenia brakujących czasopism w tym samym 

dniu do 2 godzin od czasu wysłania zgłoszenia przez Zamawiającego. 
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11. Wykonawca odbierze kwestionowaną przez Zamawiającego część przedmiotu umowy 

i wymieni na nową oraz dostarczy brakującą na własny koszt i ryzyko.  

12. Zamawiający nie odpowiada za straty poniesione przez Wykonawcę z tytułu wymiany 

kwestionowanej partii zamówienia. 

13. W okresie trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać stały kontakt                         

z Zamawiającym oraz odpowiadać na wystosowane przez Zamawiającego za pośrednictwem 

poczty elektronicznej na adres e-mail Wykonawcy: …………………………………….. 

zgłoszenia dotyczące realizacji niniejszej umowy w ciągu 2 dni od daty ich otrzymania,  

z  uwzględnieniem zapisów ust. 9 i 10.  

14. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia 

Zamawiającego o zaprzestaniu ukazywania się określonego tytułu.  

 

§ 3. 

Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowanie przedmiotu umowy Strony ustalają                     

na łączną kwotę w wysokości: ………………… zł netto (słownie: 

…………………………………. ), tj. …………….. zł brutto, (słownie: 

………………………………………..) podzieloną na płatności raz w miesiącu, 

proporcjonalnie do dostaw zrealizowanych w okresie pełnego miesiąca kalendarzowego. 

2. Wynagrodzenie objęte umową jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego          

na lata 2014-2020. 

3. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie trwania niniejszej umowy prawo do zamówienia 

dodatkowych czasopism spoza złożonej przez Wykonawcę oferty stanowiącej załącznik nr 1 

do umowy.   

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca przedstawi ofertę cenową na wskazany 

przez Zamawiającego nowy asortyment. Po akceptacji oferty Zamawiający sporządzi aneks 

do niniejszej umowy uwzględniający dodatkowe zamówienie oraz zmianę wartości umowy.     
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5. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie trwania niniejszej umowy prawo do zmiany  

tj. zwiększenia lub zmniejszenia ilości zamówienia w zakresie każdej z pozycji w stosunku 

do zapotrzebowania określonego w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1  

do umowy, z uwzględnieniem zmiany wynagrodzenia wskazanego w ust. 1. 

Powyższe wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 

6. W przypadku zwiększenia przez Zamawiającego zamówienia, o którym mowa w ust. 5,  

Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania cen wskazanych w ofercie stanowiącej 

załącznik nr 1 do umowy, proporcjonalnie umniejszonych do okresu w jakim dodatkowe 

zamówienie będzie dostarczane.  

7. W przypadku zmniejszenia przez Zamawiającego ilości zamówienia z tytułu różnicy 

pomiędzy maksymalną wartością umowy wskazaną w ust. 1, a faktycznym wykorzystaniem 

w oparciu o uprawnienie Zamawiającego wynikające z ust. 5 Wykonawcy nie przysługują 

żadne roszczenia uzupełniające czy odszkodowawcze.  

8. Ceny nie mogą wzrosnąć w okresie realizacji umowy.  

9. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zaspokaja wszystkie roszczenia Wykonawcy z tytułu 

wykonania niniejszej umowy.  

10. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będzie następowało z dołu                           

na podstawie prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur. Strony ustalają termin 

płatności faktur na 21 dni, licząc od dnia ich dostarczenia do Zamawiającego, 

z uwzględnieniem rozdzielenia płatności na 4 odrębne faktury (zgodnie z wykazem 

stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy.  

11. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez Strony protokół odbioru sporządzany  

przez Zamawiającego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do umowy.   

12. Faktury wystawione zostaną na dane Zamawiającego: Województwo Wielkopolskie 

z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,                
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, NIP 7781346888 REGON: 631257816 

ze wskazaniem odbiorcy zgodnym z załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy.  

13. Zapłata należności nastąpi z rachunku bankowego Zamawiającego przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy wskazany na wystawionych fakturach. 
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14. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

15. W przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 14 tj. powiadomieniu przez Wykonawcę                     

o zaprzestaniu ukazywania się określonego tytułu, Zamawiającemu przysługuje prawo 

do proporcjonalnego obniżenia ceny.  

 

§ 4. 

Kary umowne i odstąpienie od umowy 

1. W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do wykonania umowy                                  

lub nienależytego wykonywania umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo                          

do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

przez Zamawiającego informacji o zdarzeniu będącym podstawą odstąpienia. 

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę 

Zamawiającemu przysługuje prawo żądania kary umownej w wysokości: 

a. 10% wynagrodzenia brutto określonego w  § 3 ust. 1 umowy za odstąpienie                    

od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  

b. 100,00 zł brutto za każdą godzinę opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy                

lub jego części ale nie więcej niż 500,00 zł dziennie, licząc od terminów, o których 

mowa  w § 2 ust. 6 niniejszej umowy. 

c. 0,02% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy za każdą godzinę 

opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy lub jego części, licząc od terminów,                  

o których mowa  w § 2 ust. 9 i 10 niniejszej umowy. 

d. 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia 

w odpowiedzi na zgłoszenie Zamawiającego, o którym mowa w § 2 ust. 13. 

3. Wykonawca jest zobowiązany zapłacić karę umowną w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego.  
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4. Wykonawca wyraża zgodę na bieżące potracenia z wartości faktur otrzymanych przez 

Zamawiającego, kwot pieniężnych wynikających z naliczonych zgodnie z niniejszą umową 

kar umownych oraz odsetek powstałych w przypadku przekroczenia terminu płatności not 

obciążeniowych o których mowa w ust 3. 

5. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 

Kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 

6. Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia                                

przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych jak też kar umownych. 

7. Wykonawca nie odpowiada za opóźnienia powstałe w dostarczeniu części przedmiotu 

zamówienia, jeżeli opóźnienie wynikało z winy wydawcy danego tytułu prasowego  

i zostało zgłoszone pisemnie Zamawiającemu. W powyższym przypadku Zamawiającemu 

nie przysługuje kara umowna z tytułu opóźnienia w dostawie wskazanej części 

zamówienia.  

 

§ 5. 

Polityka Bezpieczeństwa Informacji 

 

1. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się i będzie przestrzegać „Polityki Bezpieczeństwa   

Informacji” oraz „Wytycznych bezpieczeństwa informacji”, obowiązujących 

u Zamawiającego. Powyższe dokumenty, stanowiące integralną część niniejszej umowy, 

zostały przekazane Wykonawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: 

…………………………………………. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji pozyskanych          

w trakcie wykonywania prac dla Zamawiającego i nie ujawniania ich bez pisemnej zgody 

Marszałka Województwa Wielkopolskiego. 

      Zachowanie poufności obowiązuje również po zakończeniu realizacji niniejszej umowy. 
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§ 6. 

Zmiany umowy 

 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy               

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia  

umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od 

umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.   

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy w poniższych przypadkach: 

a. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany adresu dostawy części bądź całości 

przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 6, z tym zastrzeżeniem, iż miejsca                    

te znajdować się będą na terenie Poznania,  

b. uległa zmianie ustawowa stawka podatku VAT lub inna należność publicznoprawna 

bądź inny regulowany prawem składnik cenotwórczy wpływający na zobowiązanie 

pieniężne Zamawiającego – w takim przypadku Wykonawca zobowiązuje                      

się zrealizować przedmiot umowy za cenę odpowiednio pomniejszoną                        

bądź powiększoną o ww. składnik cenotwórczy względem cen ujętych w jego ofercie,  

c. z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, których nie mógł 

wcześniej przewidzieć, zaszła konieczność zmiany terminu wykonania niniejszej 

umowy - w takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot 

zamówienia w innym, jednostronnie wskazanym przez Zamawiającego terminie, 

uwzględniającym jednak możliwości techniczne i organizacyjne Wykonawcy.  

d. zgodnie z zapisami § 3 ust. 3, 4, 5. 

4. Nie stanowią zmiany Umowy w szczególności: 

a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy  

 (np. zmiana nr rachunku bankowego), 
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b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów  

między Stronami. 

5. Informacje o zmianach wskazanych w ust. 4 pkt a) i b) zostaną przekazane przez Strony 

pisemnie.  

6. Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej. 

§ 7. 

Osoby odpowiedzialne za realizację umowy 

 

1. Do współpracy w sprawach związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy,                                        

w tym do zgłaszania reklamacji oraz podpisywania protokołu, o którym mowa w § 3 ust. 11 

Zamawiający upoważnia: 

   Karolinę Kmin-Pawłowską tel. 61 62 66 918, e-mail: karolina.kmin-pawlowska@umww.pl, 

   Annę Szwadiak tel.  61 626 69 47, e-mail:  anna.szwadiak@umww.pl, 

   Kingę Płóciennik tel. 61 62 66 924, e-mail: kinga.plociennik@umww.pl 

  

2. Do współpracy w sprawach związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy,                      

w tym  do podpisywania protokołu, o którym mowa w § 3 ust. 11 Wykonawca upoważnia 

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

  

§ 8. 

Postanowienia końcowe  

1. Strony wyłączają możliwość cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz 

osoby trzeciej. 

2. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

4. Ewentualne sporne kwestie wynikłe w trakcie realizacji Umowy Strony poddadzą najpierw 

polubownym negocjacjom z udziałem swoich przedstawicieli w siedzibie Zamawiającego, 
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w uzgodnionym terminie. W przypadku braku porozumienia Stron, spory wynikłe z Umowy 

będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym (1)                     

dla każdej ze Stron. 

 

 

        ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 

 

 

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

 

 

Akceptacja warunków przez Wykonawcę 

 

……………………………………….. 

 

Załączniki: 

 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy, 

Załącznik nr 2 – Wykaz dostarczanej prasy z uwzględnieniem rozdzielenia płatności  

                           na 4  odrębne faktury, 

Załącznik nr 3 –  Wzór protokołu odbioru. 

 

 

Sporządziła: Karolina Kmin-Pawłowska 

 

Podpis ………………….. 


