WZÓR UMOWY
Nr ZT-I-241/178/2/2015, PO-II-379/ZZP-2/206/15
na systematyczne dostarczanie prasy do Urzędu Morskiego w Szczecinie
zawarta w dniu ………………………………… roku w Szczecinie
pomiędzy:
Skarbem Państwa - Urzędem Morskim w Szczecinie,
z siedzibą w Szczecinie, pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin, będącym płatnikiem podatku VAT i posiadającym
Numer Identyfikacji Podatkowej 852-04-09-053, REGON 000145017,
reprezentowanym przez:
Andrzeja Borowca, 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 2016 rok i
udzielenia zamówienia publicznego znak …………………………………………………..
§2
1. Przedmiotem umowy jest dostawa prasy i czasopism do siedziby Zamawiającego, zgodnie z ofertą
Wykonawcy oraz 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 określone w załączniku nr 1 do umowy.
§3
1. Szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy wynika z jego oferty i wynosi ……………….…………… złotych
brutto.
2. Cena, jaką Zamawiający zapłaci Wykonawcy, będzie wynikała z faktycznych ilości zrealizowanych dostaw,
ale nie przekroczy kwoty wymienionej w § 3 ust. 1.
3. Umowa zostaje zawarta na czas określony 1 roku, tj. od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji w ciągu 2016 roku z prenumeraty danego tytułu,
wskazanego w załączniku nr 1 do umowy i realizowania umowy poniżej wartości określonej w § 3 ust. 1.
§4
1. Dostawa prasy będzie rozliczana według ceny ustalonej w drodze postępowania o zamówienie publiczne
i będzie obejmować tytuły oraz ilości wyszczególnione w załączniku nr 1 do umowy.
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2. Zapłata za dostawę prasy będzie następowała z dołu, w miesięcznym okresie rozliczeniowym, na
podstawie wystawianych przez Wykonawcę faktur VAT, opatrzonych czternastodniowym terminem
płatności.
3. W treści faktury będą zawarte wszystkie zamówione i dostarczone, w danym okresie płatniczym, tytuły
czasopism, z ceną netto i brutto dla każdej pozycji oraz łączną ceną netto i brutto.
4. Faktury będą wystawiane tylko i wyłącznie zbiorczo raz na miesiąc.
5. Ostatecznego rozliczenia należności, wynikających z umowy, Strony dokonają w terminie do dnia 15
stycznia 2017 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. Batorego 4 , 70-207 Szczecin, do godz. 7:00.
2. Na pozostałe adresy wskazane w załączniku nr 1 do umowy od godz. 7:30 do godz. 10:00.
§6
Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej
NIP: 852-04-09-053.
Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej
NIP: …………………………..
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.

1.
2.
3.
4.
5.

§7
Prasa codzienna oraz tytuły będące periodykami dostarczane będą w dniu wydania. Wykonawca nie
odpowiada za opóźnienia wynikłe z winy wydawcy.
§8
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo 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.
2. Każdorazowa zmiana zamówienia dla swej ważności wymaga zachowania formy pisemnej.
§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, przez 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, z wyjątkiem prasy ukazującej się nieregularnie.
§ 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.
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§ 12
1. Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 10% kwoty brutto, o której mowa
w § 3 ust. 1, w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
2. Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 10 % kwoty brutto, o której 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 części umowy
§ 13
1. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą w sprawach związanych z
realizacją niniejszej umowy jest ……………………………………………………..
2. Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym w sprawach związanych z realizacją
niniejszej umowy jest ……………………………………………………..
§ 14
Zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 15
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.
§ 16
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla
Zamawiającego.
§ 17

Integralną część niniejszej umowy stanowią:
a) opis przedmiotu umowy – Załącznik nr 1
b) oferta Wykonawcy z dnia ………2015 roku – Załącznik nr 2

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załącznik nr 1 do Umowy nr ZT-I-241/178/2/2015, PO-II-379/ZZP-2/206/15 na systematyczne
dostarczanie prasy do Urzędu Morskiego w Szczecinie.
Wykaz prasy krajowej codziennej i czasopism krajowych do prenumeraty rocznej na 2016 rok wraz z
adresami dostawy:
Urząd Morski w Szczecinie, pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

„Archiwista Polski” – 1 egz.
„Atest” – 1 egz.
„Auto Świat” – 1 egz.
„Biuletyn Cen Robót Modernizacyjno- Remontowych BCM” - 1 egz.
„Biuletyn Cen Robót Przygotowawczych BCP” - 1 egz.
„Biuletyn Cen Robót Remontowo- Budowlanych oraz Zabytkowych BRR” -1 egz.
„Biuletyn Cen Robót Ziemnych i Inżynieryjnych BRZ” – 1 egz.
„Biuletyn Info dla służb Finansowo - Ekonomicznych” – 2 egz.
„Ceny, Zamawianie i Kosztorysowanie Robót Budowlanych” – 2 egz.
„CHIP” z DVD – 4 egz.
„Doradca Kadrowego”- aktualizacje – 1 egz.
„Dotacje i fundusze” – 1 egz.
„Dziennik Gazeta Prawna” + „Newsweek” – 2 egz.
„Dziennik Gazeta Prawna Premium” + „Newsweek” – 3 egz.
„Dziennik Gazeta Prawna” wersja elektroniczna z dostępem do archiwum – 1 egz.
„Ekspert Ochrony Informacji” – 1 egz.
„Elektronika Praktyczna” – 1 egz.
„Finanse Publiczne” – 3 egz.
„Gazeta Wyborcza” – 3 egz.
„Geodeta” – 1 egz.
„Głos Szczeciński” – 1 egz.
„Informacja o Stawkach Robocizny Kosztorysowej oraz Cenach Najmu Sprzętu Budowlanego IRS” – 1
egz.
„Inżynier Budownictwa” – 1 egz.
„Inżynieria i Budownictwo” – 1 egz.
„Inżynieria Morska i Geotechnika” – 5 egz.
„Komputer Świat” – 2 egz.
„Kurier Szczeciński” – 1 egz.
„Las Polski” – 5 egz.
„Monitor Prawa Pracy” – 1 egz.
„Monitor Prawniczy” – 1 egz.
„Monitor Zamówień Publicznych - Forum Zamawiających i Wykonawców” – 2 egz.
„Murator” (prenumerata fachowa) – 1 egz.
„Namiary na Morze i Handel” – 2 egz.
„Newsweek” - 1 egz.
„Nowe zarządzanie kryzysowe w praktyce”- aktualizacje – 1 egz.
„Obserwator Morski” – 4 egz.
„Orzecznictwo Sądu Najwyższego - Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych” – 1 egz.
„Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego” – 1 egz.
„Orzecznictwo Sądu Najwyższego - Izba Cywilna” – 1 egz.
„PC World Komputer” – 3 egz.
„Polityka” – 1 egz.
„Poradnik Rachunkowości Budżetowej” – 2 egz.
„Poradnik VAT” – 1 egz.
„Prawo i Środowisko” – 2 egz.
„Procedury ochrony informacji niejawnych”- aktualizacje – 1 egz.
„Przegląd Budowlany” – 1 egz.
„Przegląd Geodezyjny” – 1 egz.
„Przegląd Pożarniczy” – 1 egz.
„Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” – 1 egz.
„Przetargi Publiczne” – 1 egz.
„Przyjaciel przy Pracy” – 1 egz.
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52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

„Przyroda Polska” – 1 egz.
„Rachunkowość Budżetowa ” – 2 egz.
„Rzeczpospolita” – 1 egz.
„Rzeczpospolita Plus” – 3 egz.
„Serwis Elektroniki” – 1 egz.
„Serwis Prawno - Pracowniczy” – 1 egz.
„Sprawy Międzynarodowe” – 1 egz.
„Studia Europejskie” – 1 egz.
„Świat Radio” – 1 egz.
„Ubezpieczenia i Prawo Pracy” – 1 egz.
„Unia Europejska”- 1 egz.
„Wartość Kosztorysowa Inwestycji” – 1 egz.
„Wprost” – 1 egz.
„Wyspiarz Niebieski” – 1egz.
„Zamówienia Publiczne- Doradca”- aktualizacje – 1 egz.
„Żagle” – 2 egz.

Biuro Spraw Obronnych Żeglugi, ul. Ks. Sambora 4, 70-232 Szczecin:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

„Dziennik Gazeta Prawna” + „Newsweek” – 1 egz.
„Morze, Statki, Okręty” – 1 egz.
„Nowe zarządzanie kryzysowe w praktyce”- aktualizacje – 1 egz.
„Przegląd Obrony Cywilnej” – 1 egz.
„Raport Wojsko -Technika” – 1 egz.
„Wiedza Obronna” – 1 egz.
„Rzeczpospolita” – 1 egz.

Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie, ul. Światowida 16c, 71-727 Szczecin:
1.
2.
3.
4.

„Atest” – 1 egz.
„Elektroinstalator” – 2 egz.
„Gazeta Wyborcza” – 1 egz.
„Namiary na Morze i Handel” – 1 egz.

Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu, ul. Fińska 5, 72-602 Świnoujście:
1.
2.
3.

„Błyskawica” – 1 egz.
„Dziennik Gazeta Prawna” + „Newsweek” – 1 egz.
„Gazeta Wyborcza” – 1 egz.

Kapitanat Portu Świnoujście, ul. Wybrzeże Władysława IV 7, 72-600 Świnoujście:
1.
2.

„Morze, Statki, Okręty” – 1 egz.
„Głos Szczeciński” – 1 egz.

Kapitanat Portu Trzebież, ul. Portowa 23, 72-020 Trzebież:
1.

„Żagle” – 1 egz.

Kapitanat Portu Dziwnów, ul. Przymorze 4, 72-420 Dziwnów:
1.

„Dziennik Gazeta Prawna” wersja elektroniczna z dostępem do archiwum – 1 egz.
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Wykaz prasy zagranicznej do prenumeraty rocznej na 2016 rok wraz z adresem dostawy:
Urząd Morski w Szczecinie, pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin:
1. „IALA Bulletin” – 1 egz.
2. „GPS World” – 2 egz.
3. „Hydro International” – 1 egz.
4. „Safety at Sea” – 3 egz.
5. “WMU Journal of Maritime Affairs” -1 egz.

Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie, ul. Światowida 16c, 71-727 Szczecin:
1. „IALA Bulletin” – 1 egz.
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