
 
 

Istotne postanowienia umowy 
 

§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do systematycznego 

dostarczania tytułów prasowych wyszczególnionych w szczegółowym opisie 
przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy oraz innych  
tytułów prasowych, na które Zamawiający zgłosi zapotrzebowanie w okresie 
obowiązywania umowy, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego.  

2. Załącznik nr 1 do umowy zawiera informacje dotyczące liczby egzemplarzy 
poszczególnych tytułów prasowych, które mają być dostarczane przez 
Wykonawcę w okresie obowiązywania umowy.  

3. Zamawiający może stosownie do rzeczywistych potrzeb dokonać zmiany wykazu 
zamawianych tytułów prasowych zawartych w załączniku nr 1 do umowy oraz 
liczby dostarczanych egzemplarzy poszczególnych tytułów prasowych w trybie 
określonym w ust. 4. 

4. W przypadku zgłoszenia zapotrzebowania na tytuł prasowy nie ujęty  
w wykazie tytułów prasowych lub zmiany liczby egzemplarzy poszczególnych 
tytułów prasowych, Zamawiający, za pośrednictwem faksu lub poczty 
elektronicznej (e-mail), poinformuje o tym Wykonawcę najpóźniej na 7 dni przed 
końcem miesiąca, zmiana będzie obowiązywać od pierwszego dnia miesiąca 
następnego. 

5. W przypadku „zawieszenia”, zakończenia wydawania/ukazywania się lub 
ujawnienia planów zakończenia wydawania/ukazywania się któregokolwiek tytułu 
objętego zamówieniem w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca winien 
poinformować Zamawiającego o tym fakcie na piśmie. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich warunków 
zamówienia, których szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1 do umowy 
oraz zobowiązuje się do realizowania zamówienia z należytą starannością. 

7. Wszystkie zobowiązania zawarte w złożonej przez Wykonawcę ofercie muszą 
być bezwzględnie przestrzegane i zrealizowane.  

8. Formularz ofertowy, przygotowany przez Wykonawcę w odpowiedzi na 
zaproszenie do złożenia oferty cenowej, zawierający tytuły zamawianej prasy, 
oferowaną cenę jednostkową brutto 1 egzemplarza danego tytułu prasowego  
w prenumeracie (stałą w okresie obowiązywania umowy) oraz wysokość stałego 
rabatu od ceny detalicznej każdego tytułu prasowego nie ujętego w wykazie 
tytułów prasowych, na który Zamawiający zgłosi zapotrzebowanie w okresie 
obowiązywania umowy, stanowi załącznik nr 2 do umowy. 

9. Zamówienie jest częściowo współfinansowane ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach projektu  "Pomoc Techniczna PO WER dla 
Instytucji Pośredniczącej MEN na lata 2017-2018”.. 

§ 2 
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 
ust. 1 od dnia 1 stycznia 2017 r. do czasu wykorzystania maksymalnego 
wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 3 ust.1, nie później niż do 31 grudnia 
2017 r. 

§ 3 

1.  Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy nie może przekroczyć kwoty 
………………. PLN brutto (słownie: ……………………………………………………). 
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2.  Ceny jednostkowe brutto podane w formularzu cenowym, są stałe  
i niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy i obejmują wszystkie koszty 
Wykonawcy związane z realizacją zamówienia, w tym koszty dostawy.  

3.  Ceny jednostkowe brutto za tytuły prasowe nie ujęte w wykazie tytułów prasowych, 
na które Zamawiający zgłosi zapotrzebowania w okresie obowiązywania umowy, 
będą wyliczane z uwzględnieniem ... % rabatu od cen detalicznych wskazanego  
w załączniku nr 2 do umowy.  

4.  Zamawiający zapłaci wynagrodzenie za faktycznie dostarczone egzemplarze,  
w oparciu o zaoferowane ceny jednostkowe brutto wskazane w załączniku nr 2 do 
umowy lub w przypadku tytułów prasowych nie ujętych w wykazie tytułów 
prasowych w oparciu o ceny detaliczne danego tytułu prasowego  
z uwzględnieniem … % rabatu wskazanego w załączniku nr 2 do umowy.  

5.  W przypadku niewyczerpania kwoty, o której mowa w ust. 1 Wykonawca zrzeka się 
roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu.  

6.  Płatności za dostarczoną prasę dokonywane będą raz w miesiącu z dołu,  
po otrzymaniu przez Zamawiającego faktury wraz z wykazem dostarczonych  
w danym miesiącu tytułów prasowych. 

7.  Wykaz, o którym mowa w ust. 6 winien potwierdzać nazwy dostarczonych tytułów 
(wraz z liczbą egzemplarzy każdego tytułu), których dotyczy faktura. 

8.  Płatność realizowana będzie przelewem w ciągu 30 dni od dnia otrzymania 
prawidłowo wystawionej faktury na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, na 
podstawie wykazu dostarczonych w danym miesiącu tytułów prasowych. 

9.  Za dzień zapłaty ustala się dzień obciążenia przez bank rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

 
§ 4 

Prasa dostarczana będzie na następujący adres: 
 Ministerstwo Edukacji Narodowej 
 Al. J. Ch. Szucha 25 
 00 - 918 Warszawa 
 pokój 63 (parter) – Kancelaria  
 w każdy dzień roboczy (tj. poniedziałek – piątek) w godz. 6:00- 6:30. 
 

§ 5 
1. Dzienniki oraz wydawnictwa periodyczne mają być dostarczane w dniu ich 

wydania. W przypadku prasy wydanej w sobotę musi być ona dostarczona  
w pierwszy dzień roboczy. 

2. Zamawiający jest zobowiązany do codziennego sprawdzania zgodności liczby  
i tytułów prasowych dostarczanej przez Wykonawcę prasy z załączonym 
dowodem dostawy.  

3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego rozbieżności pomiędzy 
zamówieniem, a liczbą dostarczonych egzemplarzy, jest on zobowiązany 
zawiadomić o tym Wykonawcę w dniu dostawy telefonicznie, mailem lub faksem. 
Ww. zawiadomienie będzie stanowić podstawę do uznania reklamacji. 

4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż dostarczona prasa zawiera 
wadliwe lub niekompletne egzemplarze, Zamawiający jest zobowiązany 
zawiadomić o tym Wykonawcę w dniu dostawy telefonicznie, mailem lub faksem. 
Ww. zawiadomienie będzie stanowić podstawę do uznania reklamacji.  

5. Zamawiający będzie zgłaszał reklamację wskazując na tytuł prasowy, dowód 
dostawy, termin dostawy i rodzaj wady. Wykonawca dołoży wszelkich starań, by 
reklamacja została uwzględniona w dniu zgłoszenia.  
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6. Koszty dostarczenia zareklamowanego tytułu prasowego pokrywa Wykonawca. 
 

§ 6 
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

niniejszej umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy, Zamawiający może odstąpić od 
niniejszej 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.  

2. Postanowienia ust. 1 mają odpowiednie zastosowanie do odstąpienia 
Zamawiającego od części umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy, z zachowaniem 
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, liczonego od pierwszego dnia 
miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym nastąpiło 
wypowiedzenie. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują żadne 
roszczenia z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy, poza wynagrodzeniem 
należnym z tytułu wykonanej części umowy. 

§ 7 

1.  Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,  
z powodów, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – Zamawiający będzie 
mógł żądać od Wykonawcy kar umownych w wysokości: 
1) 0,1% wartości umowy brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 – za każde opóźnienie 

w wykonaniu przedmiotu umowy. Za opóźnienie w wykonaniu rozumie się 
niedostarczenie przez Wykonawcę w terminie choćby jednego egzemplarza 
któregokolwiek tytułu prasowego objętego dostawą. 

2)  10% wartości umowy brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 – w wypadku 
odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy. 

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy po 5 opóźnieniach w wykonaniu 
przedmiotu umowy. 

3. Obowiązkiem zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych, o których mowa  
w ust. 1, Wykonawca może zostać obciążony niezależnie od wysokości 
poniesionej przez Zamawiającego szkody związanej z niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem umowy. 

4. Zastrzeżone w ust. 1 kary umowne na rzecz Zamawiającego podlegają 
sumowaniu oraz nie wyłączają możliwości dochodzenia odszkodowania  
na zasadach ogólnych w pełnej wysokości. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu 
wynagrodzenia. 

§ 8 
1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w zakresie: 

1) sprostowania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych, 
2) innych zmian, których nie można przewidzieć w chwili zawierania umowy pod 

warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. 

2.  Dla ważności jakichkolwiek zmian w umowie i jej załącznikach, niezbędne jest 
zachowanie formy pisemnej. 
 

§ 9 
1. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy wynosi: ….. PLN 

(słownie: ………………………………………..), co stanowi 8 % całkowitej ceny 
brutto wskazanej w załączniku nr 2 do niniejszej  umowy. 
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2. Wykonawca zobowiązuje się wnieść zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy w formie ………..…………… przed podpisaniem umowy. 

3. Całość zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócona 
Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 
Zamawiającego za należycie wykonane. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło do pokrycia 
roszczeń z tytułu niewykonania umowy lub jej nienależytego wykonania. 
 

§ 10 
Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygnięcia sporów wynikłych  
z wykonywania niniejszej umowy, a w razie braku porozumienia spory rozstrzygać 
będą, wg prawa polskiego, sądy właściwe dla siedziby Zamawiającego.         

 
§ 11 

1. W celu sprawnego wykonania niniejszej umowy, dla bieżących kontaktów stron 
niniejszej umowy wyznacza się następujące osoby: 
a) ze strony Zamawiającego:  

………………………………………………………………………………………… 
b) ze strony Wykonawcy:  

………………………………………………………………………………………… 
2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, następuje poprzez pisemne zgłoszenie 

drugiej strony i nie stanowi zmiany treści umowy 
 

§ 12 
1. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem 

przelewu bez pisemnej zgody Zamawiającego. 
2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie znajdują 

przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności ustawy 
Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 

3. Umowa niniejsza zostaje sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 
z czego dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla 
Wykonawcy. 
 
 

4. Integralną częścią umowy są załączniki wymienione w treści 

 załącznik nr 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 

 załącznik nr 2 formularz cenowy Wykonawcy. 
  
   
 Zamawiający           Wykonawca 
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załącznik nr 1 do umowy 

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa prasy (dzienników, tygodników, miesięczników, 

kwartalników i innych czasopism) do siedziby Ministerstwa Edukacji Narodowej (adres: 

Warszawa, Al. J. Ch. Szucha 25).  

2. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczania na własny koszt i ryzyko przedmiotu 

zamówienia w każdy dzień roboczy (tj. poniedziałek – piątek) w godzinach 6.00-6.30. 

Dostarczony przedmiot zamówienia ma być pozostawiony na parterze przed pok. nr 63 

(Kancelaria Główna MEN). 

3. Dzienniki oraz wydawnictwa periodyczne mają być dostarczane w dniu ich wydania. 

W przypadku prasy wydanej w sobotę musi być ona dostarczona w pierwszy dzień 

roboczy po tym dniu. 

4. Zamawiający wymaga dostarczania wyłącznie egzemplarzy, które nie zawierają dodatków 

w postaci książek, płyt CD i DVD i innych - z wyjątkiem dodatków, które dołączane 

są bezpłatnie.  

5. Wykonawca będzie zobowiązany dołączać do dostarczanej prasy zestawienie ilościowe 

dostarczonej w danym dniu prasy (dowód dostawy).  

6. Wykonawca jest zobowiązany  do zagwarantowania niezmiennej ceny dostarczanej prasy 

przez cały okres trwania umowy. 

7. Podana w ofercie całkowita cena brutto nie stanowi wartości wynagrodzenia 

Wykonawcy, służy tylko i wyłącznie do porównania ofert  

i wyboru najkorzystniejszej oferty (tabela poniżej - wykaz zamawianych tytułów 

prasowych). 

8. Wykaz zamawianych tytułów prasowych zawiera informacje dotyczące liczby 

egzemplarzy poszczególnych tytułów prasowych, które mają być dostarczane przez 

Wykonawcę w okresie obowiązywania umowy. Wykaz zamawianych tytułów prasowych 

może być zmieniony w trybie określonym w ust. 9. 

9. W przypadku zgłoszenia zapotrzebowania na tytuł prasowy nie ujęty w wykazie 

zamawianych tytułów prasowych lub zmiany liczby egzemplarzy poszczególnych tytułów 

prasowych w okresie obowiązywania umowy, Zamawiający za pośrednictwem faksu lub 

poczty elektronicznej (e-mail) poinformuje o tym Wykonawcę najpóźniej na 7 dni przed 

końcem miesiąca, zmiana będzie obowiązywać od pierwszego dnia kolejnego miesiąca. 

10. W przypadku „zawieszenia”, zakończenia wydawania/ukazywania się lub ujawnienia 

planów zakończenia wydawania/ukazywania się któregokolwiek tytułu przed dniem 

składania ofert w formularzu cenowym, należy wycenić go według ceny ostatniego 

wydania. 
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Wykaz zamawianych tytułów prasowych- aktualny na dzień podpisania 
umowy 
 
 

L.p. Tytuł prasowy Częstotliwość 

Łączna liczba egz. 

zamawianej prasy 

[szt.] 

Uwagi 

1.  ABC Tygodnik   

2.  Archiwista Polski Kwartalnik   

3.  Atest Miesięcznik   

4.  Bliżej Przedszkola Miesięcznik   

5.  Biuletyn cen modernizacji i remontów Kwartalnik   

6.  Biuletyn cen robót elektrycznych Kwartalnik   

7.  Biuletyn cen robót instalacyjnych Kwartalnik   

8.  
Biuletyn cen robót remontowo-
budowlanych oraz zabytkowych 

Kwartalnik   

9.  Monitor Dyrektora Szkoły Miesięcznik   

10.  Monitor Dyrektora Przedszkola Miesięcznik   

11.  Doradca Zawodowy Kwartalnik   

12.  Do Rzeczy Tygodnik   

13.  Dyrektor Szkoły Miesięcznik   

14.  Dziennik Gazeta Prawna Dziennik   

15.  Dziennik Trybuna 3x w tygodniu   

16.  Europejski Przegląd Sądowy Miesięcznik   

17.  Fakt 6x Dziennik  
6 x w tygodniu 

od poniedziałku 
do soboty 

18.  Finanse Publiczne Miesięcznik   

19.  Finanse Sektora Publicznego Miesięcznik   

20.  Forum Dwutygodnik   

21.  Gazeta Polska Tygodnik   

22.  Gazeta Polska Codziennie 6x Dziennik  
6 x w tygodniu 

od poniedziałku 
do soboty 
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23.  Gazeta Wyborcza 6x Dziennik  
6 x w tygodniu 

od poniedziałku 
do soboty 

24.  Głos Nauczycielski Tygodnik   

25.  Głos Pedagogiczny Miesięcznik   

26.  Gość Niedzielny Tygodnik   

27.  
Informacja o cenach materiałów 
budowlanych 

Kwartalnik   

28.  
Informacja o cenach materiałów 
elektrycznych 

Kwartalnik   

29.  
Informacja o cenach materiałów 
instalacyjnych 

Kwartalnik   

30.  
Informacja o stawkach robocizny 
kosztorysowej oraz o cenach pracy 
sprzętu budowlanego 

kwartalnik   

31.  It w Administracji Miesięcznik   

32.  Media i Marketing Miesięcznik   

33.  Młody Technik Miesięcznik   

34.  Monitor Księgowego Dwutygodnik   

35.  Monitor Prawniczy Dwutygodnik   

36.  
Monitor Zamówień Publicznych. Forum 
zamawiających i wykonawców 

Miesięcznik   

37.  Nasz Dziennik 6x Dziennik 
 

6 x w tygodniu 
od poniedziałku 

do soboty 

38.  Newsweek Tygodnik 
 

 

39.  Niedziela Tygodnik 
 

 

40.  Nowe media Kwartalnik 
 

 

41.  Ochrona mienia i informacji 2-miesięcznik 
 

 

42.  Orzecznictwo w sprawach oświatowych 2-miesięcznik 
 

 

43.  
Orzecznictwo w sprawach zamówień 
publicznych 

2-miesięcznik 
 

 

44.  Państwo i prawo Miesięcznik 
 

 

45.  Personel i Zarządzanie Miesięcznik 
 

 

46.  Polityka Tygodnik 
 

 

47.  Polska  The Times 2x Dziennik 
 

2 x w tygodniu 
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48.  Press Miesięcznik 
 

 

49.  Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze Miesięcznik 
 

 

50.  Przegląd Tygodnik 
 

 

51.  Przegląd Legislacyjny Kwartalnik 
 

 

52.  Przegląd Obrony Cywilnej Miesięcznik 
 

 

53.  Przegląd Oświatowy Dwutygodnik 
 

 

54.  Przegląd Pożarniczy Miesięcznik 
 

 

55.  Przetargi Publiczne Miesięcznik   

56.  Puls Biznesu 5x Dziennik 
 

5 x w tygodniu 
od poniedziałku 

do piątku 

57.  Rachunkowość budżetowa Dwutygodnik   

58.  Remedium Miesięcznik   

59.  Rzeczpospolita 5x Dziennik 
 

5 x w tygodniu 
od poniedziałku 

do piątku 

60.  Rzeczpospolita 6x Dziennik 
 

6 x w tygodniu 
od poniedziałku 

do soboty 

61.  Serwis Płatnika ZUS Miesięcznik 
 

 

62.  Serwis PP - Prawno Pracowniczy Dwutygodnik 
 

 

63.  Super Express 6x Dziennik 
 

6 x w tygodniu 
od poniedziałku 

do soboty 

64.  Tygodnik Powszechny Tygodnik 
 

 

65.  Ubezpieczenia i Prawo Pracy Dwutygodnik 
 

 

66.  Uważam Rze Miesięcznik 
 

 

67.  W Sieci Tygodnik 
 

 

68.  Wprost Tygodnik 
 

 

69.  Wspólnota Dwutygodnik 
 

 

70.  Zamówienia Publiczne - DORADCA Miesięcznik 
 

 

 


