
 

 

 

Umowa nr …../2019 

 

zawarta w dniu ......................... roku w Warszawie pomiędzy: 

 

Ośrodkiem Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytutem Badawczym, z siedzibą  

w Warszawie (00-608), przy al. Niepodległości 188b, wpisanym do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000127372, NIP: 525-000-91-40, REGON: 006746090,  

 

reprezentowanym przez dr. Olafa Gajla – Dyrektora Instytutu, 

 

zwanym dalej “Zamawiającym”, 

 

a 

 

……………………………. z siedzibą ……………………….., przy ul. ……………………., zarejestrowanym 

w ……………………., pod numerem …………………………., NIP: ………………………………………., 

REGON: ……………………………. 

reprezentowanym przez………………………………………………..,  

zwaną dalej “Wykonawcą” 

 

 

 

I. Zamawiający oraz Wykonawca występujący w treści niniejszej umowy samodzielnie nazywani  

są Stroną, występujący łącznie – Stronami. 

  

II. Umowa zostaje zawarta w wyniku postępowania o symbolu: ………………………, prowadzonego  

na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych do kwoty 30.000 euro”, wprowadzonego 

Zarządzeniem Nr 12/2016 Dyrektora Ośrodka Przetwarzania Informacji - Państwowego Instytutu 

Badawczego z dnia 20 września 2016 r.  

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa prasy codziennej i czasopism fachowych w prenumeracie 

w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.  

2. Dostawy będą realizowane w zakresie zgodnym z Ogłoszeniem o planowanym zamówieniu, 

stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy oraz ofertą Wykonawcy z dnia …………………….., stanowiącą 

załącznik nr 2 do Umowy. 



 

 

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu zamówioną prasę na następujących 

zasadach: 

a) zgodnie z częstotliwością jej ukazywania się,  

b) odpowiednio do dat i kolejnych numerów wydania. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmiany przedmiotu umowy poprzez 

odstąpienie od zakupu poszczególnych tytułów prasowych, zmiany liczby egzemplarzy prasy 

codziennej i czasopism fachowych wymienionych w załączniku nr 3 do Umowy lub składania 

zamówień na nowe tytuły prasowe, z zastrzeżeniem postanowień § 8 ust. 4.  Nowe tytuły będą 

rozliczane według cen rynkowych. Zgłoszona zmiana będzie uwzględniana przez Wykonawcę w 

dostawie nie później niż w ciągu trzech dni roboczych w przypadku dzienników oraz w ciągu siedmiu 

dni roboczych w przypadku pozostałych tytułów.  

5. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach dotyczących 

prenumerowanej prasy (np. zmiana tytułu, częstotliwość ukazywania się lub wycofanie tytułu z rynku). 

Informacje o powyższych zmianach będą przekazywane za pomocą poczty elektronicznej na adres 

e-mail: opi@opi.org.pl lub na piśmie na adres siedziby Zamawiającego wskazany w Umowie. 

 

§ 2 

Warunki realizacji 

 

1. Dostawy prasy będą realizowane od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych  

od pracy, w godzinach 6.00 – 8.00 do Kancelarii Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego 

Instytutu Badawczego, al. Niepodległości 188b, Warszawa (00-608). 

2. Prasa krajowa dostarczana będzie w dniu wydania tytułu, wydania sobotnio – niedzielne oraz 

świąteczne będą dostarczane w pierwszy dzień roboczy po tych dniach. 

3. Dostarczana prasa musi być zafoliowana, musi zawierać wszystkie dodatki wliczone w cenę 

tytułu oraz musi zawierać dowód dostawy, stanowiący potwierdzenie faktycznej dostawy 

wymienionych w nim tytułów i ich liczby. Dowód dostawy będzie niezwłocznie weryfikowany przez 

upoważnionego pracownika Zamawiającego. 

4. Tytuły elektroniczne będą dostarczane na adresy e-mail wskazane w załączniku nr 3 do Umowy,  

w formie wygodnych plików pdf. lub epub do pobrania i odczytu na monitorze komputera oraz  

na tablecie i/ lub telefonie i/ lub czytniku ebooków. Zamawiający dopuszcza możliwość 

samodzielnego pobierania prasy na urządzenie użytkownika z serwisów internetowych wydawców,  

w szczególności dla pozycji 1, 4, 7, 9, 11, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 29, 31, 32, wskazanych 

w formularzu oferty. W takim przypadku Zamawiający zastrzega, że pobierana prasa musi spełniać 

wymagania określone w zdaniu pierwszym – pliki wygodne do pobrania i odczytu, zaś Wykonawca 

zobowiązany jest do zapewnienia dostępu do pobierania prasy, nie później niż do 6 stycznia 2020 r. 

5. Prasa brakująca podlega uzupełnieniu, a obciążona wadą techniczną podlega wymianie na wolną  

od wad. Przez wadę techniczną rozumie się w szczególności brak stron w dostarczonych 

egzemplarzach, uszkodzenia mechaniczne, zalania, odbarwienia. 

6. Reklamacje z powodów, o których mowa w ust. 5 będą załatwiane przez Wykonawcę: 

a) w przypadku prasy codziennej - w dniu zgłoszenia przez Zamawiającego, w ciągu 4 godzin 

od zgłoszenia, 

b) w pozostałych przypadkach – nie później niż w następnym dniu roboczym, po dniu 

zgłoszenia reklamacji. 



 

 

7. Zamawiający może zgłosić reklamację telefonicznie dzwoniąc pod nr ………………………., lub za 

pomocą poczty elektronicznej kierując ją pod adres e-mail: ……………………., lub pisemnie pod 

adres ……………………………………………………………………………………………... 

8. W przypadku nieuznania reklamacji, Wykonawca zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu 

pisemne uzasadnienie nieuznania reklamacji w terminie nie późniejszym niż 2 dni robocze  

od daty złożenia reklamacji przez Zamawiającego. 

9. W przypadku opóźnienia w wydaniu któregokolwiek tytułu, Wykonawca dostarczy je niezwłocznie  

po ich ukazaniu się, jednak nie później niż w ciągu 2 dni, od dnia ich ukazania się. 

 

§ 3 

Wynagrodzenie 

 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie maksymalne w wysokości: ………………………. zł 

brutto (słownie: ………………………….).  

2. Wynagrodzenie ostateczne wynikać będzie z wykonanych dostaw (rzeczywiście dostarczonej liczby 

egzemplarzy prasy, pomnożonej przez ceny jednostkowe zawarte w ofercie), potwierdzonych przez 

Zamawiającego. 

3. Wynagrodzenie płatne będzie z dołu, w okresach miesięcznych, z zastrzeżeniem ust. 4. Wykonawca 

wystawi i przedłoży Zamawiającemu fakturę VAT w terminie do 7 dni po zakończeniu każdego 

miesiąca z 21 dniowym terminem płatności, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury VAT, dołączając do niej zbiorczą specyfikację zawierającą dane o 

dostarczonej prasie wraz z ceną i liczbą egzemplarzy za dany okres rozliczeniowy. Zamawiający 

dokona zapłaty w formie przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany 

w fakturze VAT. 

4. Zapłata za prenumeratę prasy elektronicznej nastąpi z góry za cały rok, po dostarczeniu 

Zamawiającemu potwierdzenia zapewnienia dostępu do pobierania prasy i po dokonaniu przez 

Zamawiającego odbioru. Podstawą do  wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT za prenumeratę 

prasy elektronicznej jest podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru dostępu do prasy 

elektronicznej. Wykonawca wystawi i przedłoży Zamawiającemu fakturę VAT w  terminie do 7 dni  

od dnia podpisania protokołu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym z 21 – dniowym terminem 

płatności, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.  

5. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania jednostkowych cen, zawartych w ofercie, przez cały 

okres obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem zmian cen dokonywanych przez wydawców oraz 

zmiany ustawowej stawki podatku VAT.   

7. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności z tytułu należnego wynagrodzenia na rzecz osoby 

trzeciej bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 4 

Kary umowne 

 

1. Za opóźnienie w dostarczeniu zamówionej prasy codziennej oraz czasopism fachowych w terminach 

określonych w § 1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia. 



 

 

2. W przypadku nie dostarczenia przez Wykonawcę zamówionej prasy codziennej oraz czasopism 

fachowych, zgodnie z postanowieniami § 2 Umowy, w tym nierozpatrzenia zgłoszonej reklamacji, 

Zamawiający ma prawo zmniejszyć wynagrodzenie i potrącić kwotę stanowiącą równowartość 

niedostarczonej prasy z faktury wystawionej po miesiącu, którego dotyczy niedostarczona prasa oraz 

naliczyć karę umowną w wysokości 1% wartości umowy za każdy brak dostarczenia.  

3. W przypadku, innego niż wskazany w ust. 1 i 2, nienależytego wykonania umowy, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wartości umowy, określonej w § 3 ust. 1  

za każde nienależyte wykonanie. 

4. W przypadku rozwiązania umowy (w tym wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy) z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

10% wartości Umowy, określonej w § 3 ust. 1. 

5. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 

zastrzeżone na jego rzecz kary umowne. 

6. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

 

§ 5 

Rozwiązanie umowy 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego 

nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. W ww. sytuacji Zamawiający może odstąpić  

od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku 

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

2. Zamawiający może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym poprzez 

złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, w przypadku niedbalstwa Wykonawcy orazgdy 

Wykonawca pomimo dwukrotnego, w trakcie trwania umowy, pisemnego wezwania przez 

Zamawiającego do poprawienia jakości świadczenia usług w ramach umowy, nadal wykonuje ją w 

sposób nienależyty.  

3. Umowa może być rozwiązana za porozumieniem Stron lub z zachowaniem miesięcznego okresu 

wypowiedzenia liczonego od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

złożono pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu. 

4. Oświadczanie woli o rozwiązaniu umowy, o którym mowa w ust. 2 oraz oświadczenie, o którym mowa 

w ust. 3wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany zrealizować 

wszystkie przyjęte do dnia rozwiązania umowy zlecenia.  

 

§ 6 

Finansowanie umowy 

 

Wykonanie przedmiotu niniejszej umowy jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 

a także ze środków i dotacji OPI PIB. 

 



 

 

§ 7 

Klauzula informacyjna RODO 

 

1. Zamawiający oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), w odniesieniu do danych 

osobowych osób fizycznych reprezentujących Wykonawcę oraz osób fizycznych wskazanych przez 

Wykonawcę jako osoby do kontaktu/koordynatorzy/osoby odpowiedzialne za wykonanie niniejszej 

Umowy. 

2. Zamawiający wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach 

związanych z przetwarzaniem danych osobowych na adres poczty elektronicznej:  iod@opi.org.pl. 

3. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Zamawiającego na 

podstawie art. 6 ust.1 lit. b) RODO jedynie w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania  

postanowień niniejszej Umowy w zakresie kategorii danych identyfikacyjnych i kontaktowych. 

4. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, nie będą przekazywane podmiotom trzecim, o ile nie 

będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z realizacji niniejszej Umowy lub przepisów prawa.  

5. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez okres 6 lat od końca roku 

kalendarzowego, w którym niniejsza Umowa została wykonana, chyba że niezbędny będzie dłuższy 

okres przetwarzania, np. z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń itp. 

6. Osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu 

do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia 

sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

7. Osobom, o których mowa w ust. 1,  w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje 

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1, jest wymagane do zawarcia niniejszej Umowy, 

odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożnością zawarcia i realizacji Umowy. Wniesienie 

żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania może skutkować (według wyboru zamawiającego) 

rozwiązaniem niniejszej Umowy z winy Wykonawcy. Wniesienie przez wyżej opisaną osobę fizyczną 

żądania jak w zdaniu drugim skutkuje obowiązkiem Wykonawcy niezwłocznego wskazania innej 

osoby w jej miejsce. 

9. Wykonawca zobowiązuje się poinformować osoby fizyczne nie podpisujące niniejszej Umowy, o 

których mowa w ust. 1, o treści niniejszego paragrafu. 

 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

 

1. Osobami upoważnionymi do kontaktów w ramach realizacji umowy są: 

a) ze strony Zamawiającego:  

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

b) ze strony Wykonawcy:  

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

2. Zmiana wskazanych w Umowie osób, danych adresowych lub numerów telefonów lub adresów e-

mail nie stanowi zmiany umowy, nie wymaga zawarcia aneksu i może być dokonywana przez Stronę, 



 

 

której dotyczy oraz staje się skuteczna wobec drugiej Strony z chwilą otrzymania 

przez nią zawiadomienia.  

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem 

nieważności.  

4. Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień Umowy w zakresie wynagrodzenia wykonawcy  

w przypadku zamówienia nowych bądź dodatkowych tytułów prasowych. Łączna wartość zmian  

nie przekroczy 20% wartości brutto Umowy określonej w § 3 ust. 1. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca będzie korzystał z podwykonawcy, zobowiązany jest  

do niezwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego, poprzez wskazanie firmy, siedziby  

i adresu tego podwykonawcy oraz uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego na powyższe, 

wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

6. Wykonawca powierzając podwykonawcy do wykonania przedmiot Umowy odpowiada za jego 

działania i zaniechania, jak za działania i zaniechania własne.  

7. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.  

8. Sprawy sporne rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę 

Zamawiającego. 

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

dla każdej ze Stron. 

 

 

Załączniki:  

1. Ogłoszenie o planowanym zamówieniu 

2. Oferta Wykonawcy z dnia ………………………..  

3. Wykaz zamówionych tytułów 

 

          

ZAMAWIAJĄCY             WYKONAWCA 

 

 

 


