
Umowa ( wzór) 

 

zawarta w dniu .........................w Gdańsku pomiędzy: 

Województwem Pomorskim; ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk 

reprezentowanym przez  

Małgorzatę Kłos - Dyrektora Pedagogicznej  Biblioteki Wojewódzkiej im. Gdańskiej 

Macierzy Szkolnej, 80-401 Gdańsk; al. Gen. J. Hallera 14,  

zwaną dalej Zlecającym 

a   

reprezentowaną przez: 

 

zwanym dalej Wykonawcą 

 

§ 1 

 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest systematyczne dostarczanie prasy do wszystkich 

oddziałów Zlecającego wymienionych w Załączniku Nr 2 zgodnie ze specyfikacją ujętą  
w tym załączniku. 

2. Dostawa zaczyna się od dnia 02.01.2020 r. i trwa sukcesywnie do dnia 31.12.2020 r.  
lub do końca ukazywania się zaprenumerowanej oraz opłaconej prasy i czasopism. 

3. Okresem rozliczeniowym jest  rok. 
 

                                                                                             § 2  

1.   Dostawca zobowiązuje się do: 
a. dostarczenia zamówionych tytułów do siedzib Zlecającego ( biblioteki w Gdańsku,  

Chojnicach, Gdyni, Kościerzynie, Kwidzynie, Malborku, Nowym Dworze Gdańskim, 
Pruszczu Gdańskim, Pucku, Starogardzie Gdańskim, Wejherowie) lub za pośrednictwem 
Poczty Polskiej według listy zawartej w Załączniku Nr 2. Prasa codzienna oraz 
wydawnictwa periodyczne dostarczane będą w dniu wydania, także w soboty  

     ( dotyczy tylko PBW w Gdańsku) . 
b.   rozpatrzenia reklamacji i poinformowania Zlecającego na piśmie, o sposobie ich  
      załatwienia, w terminie do 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, zgodnie 
      z § 3 pkt c.    

               
                                                             
                                                                          



                                                                                         § 3  
 
1.  Zlecający zobowiązuje się do: 
a.  dokonania zapłaty na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury zbiorczej  w 
styczniu 2020 r. wystawionej dla każdej placówki PBW oddzielnie. Faktura ta zostanie 
skorygowana (o ile będzie to możliwe) w I kwartale 2021 r., po podsumowaniu 
comiesięcznych specyfikacji dostaw wysyłanych po zakończeniu miesiąca do wszystkich filii 
oraz do siedziby Zlecającego w Gdańsku. 
b. odbierania zamówionych egzemplarzy w miejscu i czasie uzgodnionym z Wykonawcą, 
codziennego sprawdzania zawartości paczki z dostarczanym wraz z prasą dowodem dostawy. 
Dowód dostawy jest potwierdzeniem rzeczywistej dostawy wymienionych w nim tytułów  
i na jego podstawie dokonywane jest rozliczenie finansowe. 
c. telefonicznego lub pisemnego składania reklamacji (faks, e-mail), w przypadku 
niezgodności dostawy z zamówieniem, lub dostawy z wadami jakościowymi, najpóźniej  
w terminie trzech dni od daty odebrania czasopism. 
 

 
       §4 

 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 pkt 1 Wykonawca otrzyma łączną  
    kwotę brutto ....................... zł (słownie: ....................................................................) 
    w tym podatek VAT....................zł (słownie..............................................................) 

2.  Zlecający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez podpisu Zlecającego. 
3.  Nabywcą usługi będzie: Województwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27; 80-810 Gdańsk  
     NIP: 583-31-63-786 a odbiorcą i płatnikiem faktur Pedagogiczna Biblioteka  
    Wojewódzka al. Gen. J. Hallera 14, 80-401  Gdańsk,  
4. Faktura wystawiona według zamówienia Zlecającego stanowi podstawę ustalenia faktycznej  
    wartości zamówionej prasy. 
5. Łączna, roczna kwota dostawy, wynikająca z podsumowania poszczególnych specyfikacji 
    miesięcznych nie może przekroczyć kwoty zawartej w pkt 1 tego paragrafu. W przypadku  
    zaistnienia takiej sytuacji Zlecający ureguluje należności z tytułu dostawy prasy do kwoty  
    wartości umowy. 
6. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem  
    mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment. 
7. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności  
    w systemie podzielonej płatności. 
8.Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich  
   fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla którego zgodnie z  
   rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 poz. 2187  
   ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT. 
9. Zamawiający oświadcza, że płatność zostanie dokonana jedynie na rachunek bankowy  
    znajdujący się na tzw. białej liście podatników. W przypadku jego braku, płatność zostanie  
    wstrzymana do czasu pojawienia się rachunku Wykonawcy na tej liście.  

 
      §5 

 
Płatność za prasę dokonana zostanie w ciągu 14 dni, licząc od daty otrzymania faktury przez 
Zlecającego, przelewem na konto bankowe Wykonawcy 
 
………………………………………………………………………………………….. 
Za datę zapłaty należności uważa się datę wysłania przelewu bankowego przez Zlecającego  
na konto bankowe Wykonawcy. 
 



 
 

                §6 
 
1.  Dostawa prasy i rozliczenia odbywają się według cen zawartych w ofercie Wykonawcy. 
2.  Ceny nie mogą ulec podwyższeniu w okresie obowiązywania niniejszej umowy. 

 
 
                                                                    §7 
 
1.  Strony zastrzegają sobie prawo do naliczania kar umownych od wartości całego kontraktu 
umownego (netto), określonej w §4 pkt 1, w następujących przypadkach i wysokościach: 
Wykonawca zapłaci Zlecającemu karę umowną: 
a.  za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % sumy kontraktu za każdy   
    dzień zwłoki 
b.za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn zależnych  
   od Wykonawcy, w wysokości 10% wartości umowy. 
2.  Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
ogólnych, o ile wartość zastrzeżonych kar nie pokrywa wartości szkody, a także  
w przypadkach, dla których kar umownych nie zastrzeżono. 

 
                                                                      §8 
 
1.   Umowa niniejsza zawarta została na czas określony od 02.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 
2.   Każdej ze stron przysługuje prawo do rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem      
      trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec kwartału. 
 
 
                                                                     §9 

 
1.   Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy, strony    
      będą starały się rozstrzygnąć polubownie. 
2.   W razie braku porozumienia spory będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby  
      Zlecającego.     
 
                                                                   §10 
 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 
 
 
                                                                 §11 
 
 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 
 
 
                                                                 §12 
 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  
ze stron. 
 
 
              Wykonawca                                                                                   Zlecający 
 


