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U M O W A 
zawarta w dniu ……………………….. roku w Gdańsku 

 
pomiędzy: 
 
Centrum Techniki Okrętowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, 80-392 Gdańsk,  
ul. Szczecińska 65, wpisaną do rejestru KRS pod nr 0000201647, prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał akcyjny: 
15.500.000,00 PLN – opłacony w całości, NIP: 583-026-99-81, zwanym w dalszej treści umowy 
„ZAMAWIAJĄCYM” reprezentowanym przez: 
 

…………………..    - ……………………………….. 
 
a 
 
……………………………….. z siedzibą w ………………….., …………………………..  wpisaną do 
rejestru KRS pod nr ……………………….., prowadzonego przez 
………………………………………….., NIP ……………………………,  zwanym w dalszej treści 
umowy „DOSTAWCĄ”, reprezentowanym przez: 
 

…………………..    - ……………………………….. 

oraz „Stronami” lub „Stroną” o następującej treści: 

§ 1. Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem umowy jest systematyczne dostarczanie przez DOSTAWCĘ czasopism krajowych  

i prasy codziennej, wymienionych w załącznikach Nr 1 i 2, stanowiących integralną treść niniejszej 
umowy, do  siedziby ZAMAWIAJĄCEGO, na adres 80-392 Gdańsk ul. Szczecińska 65. 

2. Gazety codzienne będą dostarczane od poniedziałku do piątku do godz. 7.00 rano z zastrzeżeniem  
§ 4 ust. 2 tiret pierwszy. Prasa sobotnia i świąteczna dostarczana będzie w najbliższy dzień roboczy 
następujący po dniu wolnym. 

3. Umowa obejmująca prenumeratę czasopism i prasy w 2019 roku jest zawarta od 1 stycznia do 31 
grudnia 2019 roku. Natomiast jeżeli zakończenie prenumeraty będzie miało miejsce w roku 2020, to 
do zakończenia tej prenumeraty.  

 
§ 2. Wynagrodzenie  

1. Całkowita cena netto dostawy prenumeraty w 2019 roku wynosi ………………….. (słownie: 
…………………………). 
Kwota ta zostanie powiększona o należny zgodnie z przepisami, podatek od towarów i usług (VAT). 

2.  Cena prenumeraty obejmuje: 
- obsługę prenumeraty czasopism polskich i prasy codziennej, 
- wszystkie rabaty oferowane przez wydawców, 
- marżę, 
- wszystkie koszty, łącznie z kosztem opłaty za dostawę od wydawcy do siedziby 

ZAMAWIAJĄCEGO. 
3. Ustalona cena poszczególnych egzemplarzy czasopism i prasy jest ostateczna. Cena, o której mowa  

w ust. 1 niniejszego paragrafu będzie pomniejszona w przypadku niedostarczenia danego tytułu. 
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4. Zapłata za dostarczone czasopisma nastąpi jednorazowo z góry, w terminie 14 dni licząc od dnia  
otrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO faktury VAT.  

5. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO. 
 

§ 3. Reklamacje i zmiany w przedmiocie umowy 
1. DOSTAWCA dołoży wszelkich niezbędnych starań celem rozpatrzenia każdej otrzymanej 

reklamacji. 
2. W przypadku zgłoszenia przez ZAMAWIAJĄCEGO braków ilościowych w prasie codziennej do 

godz. 1000, DOSTAWCA zobowiązuje się do ich uzupełnienia w tym samym dniu, a w przypadku 
zgłoszenia po godz. 1000 – w dniu następnym. 

3. Reklamacje dotyczące opóźnień w dostawach czasopism polskich będą składane przez 
ZAMAWIAJĄCEGO w terminach: 

- do 3 dni roboczych od spodziewanej daty ukazania się numeru czasopisma - tygodnika; 
- do 5 dni roboczych od spodziewanej daty ukazania się numeru czasopisma – dwutygodnika;  
- do 2 tygodni od spodziewanej daty ukazania się numeru czasopisma – miesięcznika lub 

kwartalnika. 
4. W przypadku nie dostarczenia egzemplarzy będących przedmiotem reklamacji, DOSTAWCA 

wystawi niezwłocznie fakturę korygującą na kwotę równą wartości reklamacji, z zastrzeżeniem 
postanowień ust. 1-3, i zwróci ZAMAWIAJĄCEMU tę kwotę w terminie 14 dni licząc od daty 
wystawienia korekty. 

5. W przypadku zgłoszonych przez ZAMAWIAJĄCEGO zmian w zamówieniu, DOSTAWCA 
zobowiązuje się do jego skorygowania w następujących terminach: 

-    prasa codzienna – nie dłużej niż 1 miesiąc; 
-    czasopisma - w możliwie najkrótszym terminie uzgodnionym z ZAMAWIAJĄCYM. 

6. Osobą do kontaktu w sprawie reklamacji ze strony DOSTAWCY jest ………………… 
tel. ……………………..  e-mail: …………………………………. 

7. Osobą do kontaktu w sprawie reklamacji ze strony ZAMAWIAJĄCEGO jest ………………… 
tel. ……………………..  e-mail: …………………………………. 

 
§ 4. Oświadczenia  

1. ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że  
- nie nastąpi fakt, iż czasopisma oraz prasa wymienione w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszej 

umowy dostarczone przez DOSTAWCĘ na adres, o którym mowa w § 1  ust. 1, nie zostaną 
przyjęte; 

- w przypadku zmiany adresu, niezwłocznie poinformuje o tym DOSTAWCĘ. 
2. DOSTAWCA oświadcza niniejszym, że posiada wszelkie prawem wymagane uprawnienia oraz 

niezbędne kwalifikacje  do prawidłowej realizacji Umowy, oraz zobowiązuje się do:  
-   dostarczenia prasy i czasopism zapakowanych w sposób zapobiegający uszkodzeniu 

niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 7 dni, licząc od daty ukazaniu się czasopisma. 
- dostarczenia prasy codziennej i czasopism zapakowanych w sposób zapobiegający uszkodzeniu, 
- dostarczenia wydań cyfrowych wskazanych przez ZAMAWIAJĄCEGO publikacji na 

następujące adresy e-mail:………………………………., 
- przyjmowania dodatkowych zamówień na czasopisma nie objęte niniejszą Umową;  
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- informowania na piśmie ZAMAWIAJĄCEGO o wszelkich zmianach wydawniczych 
dotyczących zamawianych czasopism, takich jak zmiana tytułu, częstotliwości, zaprzestanie 
ukazywania się pisma itp.; 

- regularnej i terminowej realizacji zamówienia; 
- przesyłania informacji o nowych czasopismach, w tym również egzemplarze okazowe,  

z interesujących ZAMAWIAJĄCEGO dziedzin; 
- udzielania informacji bibliograficznych, przesyłania prospektów i katalogów wydawniczych. 

 
§ 5.  Wypowiedzenie i kary umowne 

1. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo wypowiedzenia Umowy bez zachowania terminu 
wypowiedzenia w przypadku nieterminowej realizacji dostaw lub ich braku – przyczyny leżące po 
stronie DOSTAWCY (z wyłączeniem udokumentowanych okoliczności towarzyszącym brakom  
w dostawach niezawinionych przez DOSTAWCĘ). DOSTAWCA w takim przypadku zapłaci 
ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 20% ceny netto umowy, o której mowa w § 2 
ust. 1, niezależnie od obowiązku zwrotu ZAMAWIAJĄCEMU kwoty stanowiącej cenę brutto 
(wartość) za nie dostarczone czasopisma od dnia rozwiązania Umowy.   

2. Rozwiązanie Umowy z przyczyn powyżej określonych nie daje DOSTAWCY prawa o ubieganie 
się o jakiekolwiek odszkodowanie.  

3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez DOSTAWCĘ, z przyczyny za które on odpowiada, 
DOSTAWCA zapłaci  ZAMAWIAJĄCEMU niezwłocznie karę umowną w wysokości 20% ceny 
netto umowy, o której nowa w § 2 ust. 1 oraz dokona zwrotu ZAMAWIAJĄCEMU kwoty 
stanowiącą cenę brutto (wartość) za nie dostarczone czasopisma do dnia odstąpienia od umowy. 

 
§ 6. Przetwarzanie danych osobowych 

1. W przypadku zaistnienia konieczności przetwarzania danych osobowych, których administratorem 
jest druga Strona, Strony zobowiązują się do postępowania zgodnie z treścią niniejszego paragrafu 
oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Strony i ich pracownicy zobowiązani są do 
zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z dostępem do zbiorów 
danych osobowych drugiej Strony (w tym sposobu zabezpieczenia danych osobowych). 

2. W przypadku, gdy czynności wykonywane na podstawie Umowy lub umowy zawartej na 
podstawie § 4 niniejszej Umowy w zakresie realizacji Projektu przez drugą Stronę, wyczerpywałby 
znamiona przetwarzania danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), administrator danych osobowych powierzy drugiej 
Stronie dokonanie takiego przetwarzania na podstawie odrębnej umowy. Przetwarzanie danych 
osobowych będzie się odbywać wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej 
umowy.  

3. Strona może dochodzić od drugiej Strony w przypadku powstania szkody związanej 
niewykonywaniem postanowień niniejszego paragrafu, odszkodowania na zasadach ogólnych, bez 
względu na inne roszczenia służące danej Stronie na podstawie umowy o przetwarzaniu danych 
osobowych lub przepisów prawa. Ponadto Strona ma prawo zażądać i dochodzić od drugiej Strony 
zwrotu wszelkich kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego, a także ewentualnych 
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odszkodowań zasądzonych na rzecz osób, których dotyczy takie naruszenie, bez względu na inne 
roszczenia służące każdej ze Stron na podstawie niniejszego umowy lub przepisów prawa. 

  
§ 7. Postanowienia końcowe 

1. We wszystkich nie uregulowanych Umową kwestiach obowiązywać będą odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

2. Ewentualne spory, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie, podlegają rozstrzygnięciu przez 
Sąd właściwy dla ZAMAWIAJĄCEGO. 

3. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy 
pisemnej pod rygorem nieważności i winny mieć formę aneksu do umowy. 

4. Strony zobowiązują się  do nie ujawniania osobom trzecim treści niniejszej Umowy. 
5. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym  

dla każdej ze stron.  
6. Załączniki nr 1 i nr 2 stanowią integralną część umowy. 
7. Informacja dla DOSTAWCY w zakresie przetwarzania danych osobowych RODO stanowi 

załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. 
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