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UMOWA W/272/91/ORG/93/21 

 

Zawarta w dniu 15.03.2021 r. w Milanówku pomiędzy  

Gminą Milanówek,  

ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek, 

REGON 013269150, NIP 529-179-92-45, 

reprezentowaną przez: Piotra Remiszewskiego –Burmistrza Miasta Milanówka 

zwanąw dalszej części Odbiorcą 

a 

Ruch S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: 03..-236  Warszawa, ul. Annopol 17a, wpisaną do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie 

Wydział Gospodarczy, za numerem KRS 0000020446, NIP nr 5260250475, o kapitale zakładowym w 

wysokości 108 824 007,00 złotych opłacony w całości zł., wpłaconym w całości, reprezentowaną 

przez: Przemysław Maciejczyk – Kierownika Działu Prenumeraty, zwanym w dalszej części  

Dostawcą 

 

Niniejszą umowę zawarto bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019  r., poz. 2019 t.j.) w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 1 niniejszej ustawy 

oraz na podstawie § 11 ust 1 pkt 18 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości 

nieprzekraczającej 130 000 zł netto obowiązującego w Urzędzie Miasta Milanówka, zgodnie  

z przedstawioną ofertą Wykonawcy z dnia 25.02.2021 r. 

 

§ 1. 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest systematyczne dostarczanie przez Dostawcę Odbiorcy 

tytułów prasowych wymienionych w załączniku nr 1 do Umowy.  

2. Dostawa prasy rozliczana będzie według bieżących cen detalicznych egzemplarza wskazanych w 

załączniku nr 1 do Umowy i obejmuje tytuły, które Dostawca posiada w swojej ofercie, a 

Zamawiający zobowiązał się do prenumerowania w 2021 roku. 

 

§ 2. 

Dostawca zobowiązuje się do: 

1) systematycznego dostarczania na własną odpowiedzialność tytułów wymienionych w załączniku 

nr 1 do Umowy pod adres wskazany poniżej przez Odbiorcę: 

Urząd Miasta Milanówka, 05-822 Milanówek, ul. Kościuszki 45 od poniedziałku do piątku  

do godziny 9.00. 

2) zaoferowania Odbiorcy tytułów pozyskanych przez siebie do systematycznej dystrybucji prasy od 

dnia obowiązywania umowy, 

3) udzielenia Odbiorcy stosownej bonifikaty od ceny detalicznej prasy, która to bonifikata jest 

określona  

w ofercie Dostawcy na dany rok. 
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§ 3. 

1. Tytuły będące periodykami dostarczane będą w dniu wydania z zastrzeżeniem  

ust. 2 i 3. 

2. Prasa zagraniczna będzie dostarczana z jednodniowym opóźnieniem w stosunku do dnia wydania.  

3. Dostawca nie odpowiada za opóźnienia wynikłe z winy wydawcy lub importera prasy w 

przypadku prasy zagranicznej. 

§ 4. 

1. Odbiorca ma prawo dokonywać zmian w treści zamówienia prasy przez cały okres obowiązywania 

niniejszej umowy z wyprzedzeniem 7 dni dla prasy codziennej i tygodniowej oraz 14 dni dla 

pozostałej. 

2. Każdorazowa zmiana zamówienia dla swej ważności wymaga zachowania formy pisemnej. 

 

§ 5. 

Dostawca będzie dostarczał zamówione tytuły zgodnie z dokonaną zmianą zamówienia od 

poniedziałku następującego po tygodniu, w którym został poinformowany o dokonanej zmianie z 

zastrzeżeniem § 4 ust. 1.  

 

§ 6. 

Odbiorca zobowiązuje się do : 

1) dokonania zapłaty przelewem zgodnie z wystawioną fakturą na konto Dostawcy nie później niż  

w terminie 14 od daty otrzymania faktury, przy czym ostatnią fakturę Dostawca dostarczy do 15 

stycznia 2022 r. 

2) odbierania zamówionych egzemplarzy w miejscu i czasie uzgodnionym z Dostawcą, zgodnie z § 2 

pkt.1niniejszej umowy, 

3) każdorazowego sprawdzania dostarczonej prasy, co do ilości, jakości i wartości poprzez 

porównanie  

z załączonym dowodem dostawy. Ewentualne reklamacje dotyczące dostawy należy zgłosić 

Dostawcy do godz. 12:00 w dniu otrzymania dostawy, której reklamacja dotyczy. Po upływie 

terminu określonego  

w poprzednim zdaniu dostawę uważa się za przyjętą zgodnie z dowodem dostawy.  

 

§ 7. 

1. W okresie obowiązywania niniejszej umowy Odbiorca ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić 

Dostawcę 

o wszelkich zmianach danych dotyczących Odbiorcy, a w szczególności o zmianie adresu siedziby 

Odbiorcy. 

2. Niewykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 w terminie 5 dni od daty zaistnienia 

okoliczności podlegających obowiązkowi zawiadomienia, upoważnia Dostawcę do wstrzymania 

dostaw prasy bez konieczności rozwiązywania umowy lub do natychmiastowego rozwiązania 

umowy. 

§ 8. 

1. W przypadku braku zapłaty Dostawca ma prawo odmówić dostawy prasy w części  

lub w całości, a w przypadku wpłaty w terminie późniejszym niż to jest określone w § 6 pkt 1 
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termin kolejnej dostawy może zostać przesunięty do dnia następującego po dniu zaksięgowania 

wpłaty. 

2. Nieterminowe regulowanie przez Odbiorcę należności lub znaczne opóźnienie w zapłacie daje 

Dostawcy prawo do natychmiastowego wstrzymania dostawy bez konieczności rozwiązania 

umowy lub do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

 

§ 9. 

1. Wartość zamówionej prasy określa faktura wystawiona przez Dostawcę, po zakończeniu każdego 

miesiąca kalendarzowego, jednak nie później niż do 10 dnia kolejnego miesiąca. 

2. Rozliczenie finansowe dokonywane jest za zrealizowane dostawy prasy, na podstawie ilościowo  

– wartościowych dokumentów „Dowód dostawy”, które stanowią potwierdzenie dostaw 

wymienionych w nim tytułów. 

3. Łączna wartość umowy w okresie realizacji nie może przekroczyć kwoty 7 928,54 zł brutto 

(słownie: siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych 54/100). 

4. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

5. W przypadku wzrostu cen detalicznych poszczególnych tytułów prasowych Odbiorca zobowiązuje 

się do zapłaty różnicy cen, a w przypadku ich obniżenia Dostawca zobowiązuje się do obniżenia 

ceny detalicznej poszczególnych tytułów, wskazanej w załączniku nr 1 do Umowy. 

6. Rozliczenie dostaw, uwzględniające zmiany cen oraz zmiany dokonywane przez Odbiorcę co do 

ilości  

i asortymentu dostawy, może być dokonywane w trakcie okresu objętego fakturą, natomiast 

całkowite rozliczenie będzie dokonywane po okresie objętym fakturą. 

 

§ 10. 

Odbiorca oświadcza, że jest jest podatnikiem VAT, posiada numer NIP 529-179-92-45 i wyraża 

jednocześnie zgodę na otrzymywanie faktur bez jego podpisu jako odbiorcy. 

 

§ 11. 

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 15 marca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku z 

możliwością jej rozwiązania przez strony za wypowiedzeniem.  

 

§ 12. 

1. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy za miesięcznym okresem wypowiedzenia 

ze skutkiem na koniec okresu objętego fakturą. 

2. Przez podpisanie niniejszej umowy Wykonawca wyraża zgodę i nie wnosi zastrzeżeń  

co do przetwarzania danych osobowych przez publikację zawartej z nim Umowy, wraz  

z jej numerem, nazwą i adresem kontrahenta, przedmiotem zamówienia, datą zawarcia, łączną 

wartością, w publicznym rejestrze umów prowadzonym przez Burmistrza Miasta Milanówka i 

publikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Milanówka. Gmina Milanówek jest 

administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 7 pkt. 4 ustawy z 10 maja 2018 r. o 

ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781)  

i jest zobowiązana do przetwarzania danych osobowych Wykonawcy z zachowaniem zasad 

określonych w powołanej ustawie. 
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§ 13. 

Dostawca zapłaci Odbiorcy kary umowne w postaci: 

1)  jednego bezpłatnego egzemplarza periodyku za każdy niedostarczony lub dostarczony 

po terminie wskazanym w § 2 pkt 1 egzemplarz, w przypadku, gdy sytuacja taka 

powtórzy się dwukrotnie w przeciągu jednego tygodnia. 

   2) 2.000,00 zł za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy. 

 

§ 14. 

1.    Zamawiający spełniając obowiązek informacyjny określony w rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119, 

s. 1) – dalej RODO informuje, iż: 

1)   Jest administratorem danych Wykonawcy. 

2)   W zakresie związanym z przetwarzaniem danych osobowych Wykonawca może kontaktować 

się z wyznaczonym przez Zamawiającego Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za 

pośrednictwem poczty elektronicznej adres e-mail: iod@milanowek.pl lub pisemnie na adres 

siedziby Zamawiającego. 

3)  Dane osobowe, w tym również jeżeli będzie to niezbędne dane reprezentantów, 

pełnomocników lub pracowników cv, a także innych osób wskazanych w umowie, 

Zamawiający będzie przetwarzał w celu prawidłowej realizacji niniejszej umowy, wykonania 

obowiązków prawnych, w tym podatkowych, a także dla dochodzenia roszczeń wynikających z 

przepisów prawa cywilnego oraz obrony przed takimi roszczeniami, jeśli takie się pojawią 

(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

4)   Dane osobowe  będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, wygaśnięcia roszczeń z niej 

wynikających oraz przez okres wskazany w odpowiednich przepisach, w tym ustawie o 

rachunkowości i ustawie – Ordynacja podatkowa. 

5)   Dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym  

na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

6)  Do danych osobowych  mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy np. firmy prawnicze i 

doradcze. 

7)  Wykonawcy przysługuje prawo dostępu danych oraz otrzymania ich kopii,  

do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania 

danych, 

       do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, do przenoszenia danych oraz do 

wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania niniejszej 

umowy. 

9) Zamawiający przetwarzając dane nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany,  

     w tym również w formie profilowania. 

mailto:iod@milanowek.pl
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3. Zamawiający oświadcza, że zobowiązuje się wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane w art. 

13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskał w celu zawarcia i wykonania niniejszej umowy. 

 

§ 15.  

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego, zaś spory wynikające z niniejszej umowy będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla 

siedziby Dostawcy. 

§ 16.  

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

 

§ 17. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

Podpis dostawcy                        Podpis odbiorcy 
 
                /-/                                                                                                                       / -/ 
PRZEMYSŁAW MACIEJCZYK                                                                           PIOTR REMISZEWSKI  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasyfikacja budżetowa: 75023 § 4210 
Przygotowała: M.Majchrzyk 
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Załącznik nr. 1 
 
Wycena prenumeraty na okres 15.03.2021 r. – 31.12.2021 r. dla Urzędu Miasta Milanówka 
 
 

L.p. TYTUŁ 
Ilość 
pren. 

Ilość 
wydań 

Stawka 
VAT 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

1. Wspólnota 1 26 8% 748,22 zł 808,08 zł 

2. 
Gazeta Samorządu i 
Administracji 

1 12 8% 774,67 zł 836,64 zł 

3. 
Zamawiający. Zamówienia 
publiczne w praktyce. 

1 14 8% 235,20 zł 254,02 zł 

4. Rachunkowość Budżetowa 1 24 8% 821,33 zł 887,04 zł 

5. Finanse Publiczne 1 12 8% 336,00 zł 362,88 zł 
6. Przetargi Publiczne 1 12 8% 336,00 zł 362,88 zł 

7. Zieleń Miejska 1 11 8% 154,00 zł 166,32 zł 

8. Przegląd Komunalny 1 12 8% 308,00 zł 332,64 zł 

9. 
Przegląd Podatków 
Lokalnych i Finansów 
Samorządowych 

1 12 8% 298,67 zł 322,56 zł 

11. 
Procedury Administracyjne 
i Podatkowe - TAXPRESS 

1 6 8% 193,67 zł 209,16 zł 

12. Marketing w Urzędzie 
Brak w 
ofercie 

- - - - 

13. Prawo Pomocy Publicznej 1 6 8% 155,56 zł 168,00 zł 

14. 
Doradca - on-line 
wydawnictwo VULCAN 

Brak w 
ofercie 

- - - - 

15. 
Ubezpieczenia i Prawo 
Pracy – wydawnictwo Gofin 
+ segregatory do publikacji 

1 24 8% 294,00 zł 317,52 zł 

16. 

Poradnik rachunkowości 
budżetowej (wersja 
premium)- wydawnictwo  
INFOR 

1 12 8% 737,33 zł 796,32 zł 

17. 
Gazeta Podatkowa –
wydawnictwo Gofin 

1 104 8% 342,22 zł 369,60 zł 

18. Serwis Budżetowy 
Brak w 
ofercie 

- - - - 

19. 
Nowe Prawo Wodne – 
wydawnictwo Wiedza i 
Praktyka 

1 12 8% 246,40 zł 266,11 zł 

20. Drogi Gminne i Powiatowe 1 24 8% 251,16 zł 271,25 zł 

21. 
Inżynier Budownictwa – 
wyd. Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa 

1 11 8% 84,70 zł 91,48 zł 

22. 

Drogownictwo – 
wydawnictwo 
Stowarzyszenie Inżynierów 
i Techników Komunikacji RP 

1 11 8% 201,44 zł 217,56 zł 
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Zarząd Krajowy (Warszawa, 
ul. Czackiego 3/5) 

23. Nieruchomości - Beck 1 12 8% 644,00 zł 695,52 zł 
24. Prawo Budowlane 1 4 8% 178,68 zł 192,97 zł 

25. Urban Dewelopment Issues 
Brak w 
ofercie 

- - - - 

26. Człowiek i Środowisko 
Brak w 
ofercie 

- - - - 

 RAZEM    7 341,25 zł 
 
7928,54 zł 
 

 
 
 
 
 


	Ruch S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: 03..-236  Warszawa, ul. Annopol 17a, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie Wydział Gospodarczy, za numerem KRS 0000020446, NIP nr 5260250475...

