
UMOWA
NA SYSTEMATYCZNĄ DOSTAWĘ TYTUŁÓW PRASOWYCH W 2022 r.

zawarta w dniu 31.12.2021 r. w Kielcach pomiędzy:
Nabywcą: Powiat Kielecki, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, NIP: 9591645790,
REGON: 291009372,
Odbiorcą: Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, 
reprezentowanym przez:
Mirosława Gębskiego - Starostę Kieleckiego,
Tomasza Plebana - Wicestarostę,
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Anny Moskwa
zwanym dalej „Odbiorcą” 
a
RUCH S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Annopol 17A, 03-236 Warszawa, wpisanym do 
rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XVI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000020446, NIP 526-02-50-475, REGON 011063584, kapitał 
zakładowy 109 289 617,00 zł opłacony w całości,
reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa z dnia 14 czerwca 2021 r. przez
Edytę Maciejewską - Kierownika Zespołu Sprzedaży Przetargowej
zwaną dalej „Dostawcą”

Umowa finansowana z działu: 750, rozdziału: 75020, paragrafu: 4210, 4300.

Wartość dostawy poniżej 130 000 euro - bez stosowania ustawy Prawo zamówień 
publicznych. Dostawcę wyłoniono w oparciu o Regulamin udzielania zamówień 

publicznych w Starostwie Powiatowym w Kielcach.

§1 
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostarczanie w 2022 r. przez Dostawcę do Odbiorcy 

prasy codziennej i czasopism periodycznych w wersji papierowej, zwanych dalej w umowie 

„tytułami”, zgodnie z Rozeznaniem rynku, w tym Opisem przedmiotu zamówienia 

stanowiącym załącznik nr 1 do umowy oraz z Ofertą Dostawcy, stanowiącym załącznik nr 2 

do niniejszej umowy.

2. Przedmiot umowy obejmuje również transport prasy na koszt i ryzyko Dostawcy 

wraz z dostawą i rozładunkiem w miejscu wskazanym przez Odbiorcę.

3. Dostawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy w formie cyklicznych dostaw 

tytułów prasowych w roku 2022 w asortymencie, w ilościach i cenach określonych 

w załączniku nr 3 do Rozeznania rynku - Formularzu Ofertowym.
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4. Dostawca zobowiązany jest do dostarczania tytułów prasowych do siedziby Odbiorcy 

pod adresem: ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, w godz. od 6:00 do 7:00 według 

następujących zasad:

a) dzienniki będą dostarczane Odbiorcy w dniu ich ukazania się na rynku (poniedziałek - 

piątek) do godz. 7:00. Dzienniki ukazujące się w dzień wolny od pracy Odbiorcy będą mu 

dostarczane pierwszego dnia roboczego po dniu wolnym,

b) tygodniki będą dostarczane Odbiorcy w terminie maksymalnie 2 dni od dnia ukazania 

się ich na rynku. W przypadku, gdy drugi dzień jest dniem wolnym od pracy Odbiorcy, 

Dostawca dostarczy je w pierwszym dniu roboczym po dniu wolnym;

c) pozostała prasa będzie dostarczana Odbiorcy w terminie maksymalnie 5 dni od dnia 

ukazania się na rynku. W przypadku, gdy piąty dzień jest dniem wolnym od pracy Odbiorcy, 

Dostawca dostarczy prasę w pierwszym dniu roboczym po dniu wolnym.

5. Dostawca dostarczać będzie tytuły prasowe w odpowiednio zabezpieczonym pakiecie 

i oznaczonym nazwą miejsca dostawy, wskazanego przez Odbiorcę wraz z dowodem 

dostawy.

6. Dostawca nie odpowiada za opóźnienia wynikające z winy Wydawcy prasy.

§2
Osoby do kontaktu

1. Osobą upoważnioną przez Odbiorcę do spraw związanych z realizacją umowy jest:

Danuta Adamczyk, tek 41 200 13 33, e-mail: adamczyk.d@powiat.kielce.pl
2. Osobą upoważnioną przez Dostawcę do spraw związanych z realizacją umowy jest:

Monika Borzym, teł. 22 693 77 22, kom. 797 045 233, e-mail:
Monika.Borzym@ruch.com.pl

§3
Termin i sposób realizacji umowy

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje od dnia 01.01.2022 r. do dnia 

31.12.2022 r.

2. Dostawca zobowiązany jest do wystawiania dowodów dostawy (specyfikacje dzienne 

dostaw), w których wskazuje się liczbę i rodzaj dostarczonych tytułów. Specyfikacje dzienne 

dostaw stanowić będą potwierdzenie dostaw wymienionych w nich tytułów prasowych oraz 

stanowić będą podstawę do dokonywania rozliczeń finansowych między Odbiorcą 

a Dostawcą.



3. Dostarczona przez Dostawcę prasa, która nie jest objęta umową, traktowana będzie przez 

Strony jako dostawa prasy bezpłatnej.

4. Odbiorca zobowiązuje się do każdorazowego sprawdzenia dostarczonej prasy co do ilości, 

jakości i wartości poprzez porównanie z załączonym dowodem dostawy, o którym mowa 

w ust. 2 powyżej.

5. W przypadku wystąpienia uszkodzeń dostarczonego przedmiotu umowy, powstałych na 

skutek zabrudzenia, zmoknięcia i/lub wad materiałowych, wad wykonania lub innych wad 

ukrytych, Dostawca zobowiązany będzie do jego wymiany na wolny od wad do końca dnia 

roboczego (tj. do godz. 15:00) w dniu zgłoszenia telefonicznego.

6. W przypadku stwierdzenia rozbieżności ilościowych przy odbiorze przedmiotu umowy, 

Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia brakujących tytułów do końca danego dnia 

roboczego tj. do godz. 15:00.

7. Odbiorca zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia prasy w przypadku stwierdzenia niezgodności 

z przedmiotem umowy.

8. W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 7, prasa zostanie zwrócona 

Dostawcy i odebrana transportem Dostawcy i na jego koszt.

9. Odbiór prasy, o której mowa w ust. 8, nastąpi w ciągu 12 godzin od daty otrzymania 

zgłoszenia od Odbiorcy. Odbiorca nie odpowiada za straty poniesione przez Dostawcę 

z tytułu zwrotu kwestionowanej dostawy prasy.

10. Wszelkie reklamacje dotyczące ilości, jakości i wartości dostarczanego przedmiotu 

zamówienia zgłaszane będą Dostawcy telefonicznie na numer 22 693 77 22 do godziny 

11:00 w dniu dostawy. Po upływie w/w terminu dostawę uważa się za przyjętą zgodnie 

z dowodem dostawy.

§4
Wynagrodzenie Dostawcy i sposób zapłaty

1. Wynagrodzenie należne Dostawcy stanowić będzie iloczyn zaoferowanych w ofercie 

Dostawcy cen jednostkowych brutto i faktycznie dostarczonych i odebranych ilości 

poszczególnego asortymentu w okresie trwania umowy tj. od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

2. Wartość wynagrodzenia Dostawcy, zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem 
przedmiotu umowy w tym dostawę i rozładunek przedmiotu umowy w siedzibie Odbiorcy, 

we wskazanym miejscu. Faktury będą wystawiane za 1 miesiąc w oparciu o dowody dostawy 

prasy.
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3. Wykonawca gwarantuje niezmienność cen jednostkowych netto określonych w ofercie 

Dostawcy przez cały okres obowiązywania umowy.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany stawki podatku od towarów i usług. W takim 

przypadku Dostawca przedłoży Odbiorcy stosowne zestawienia, wskazujące podstawę 

do wprowadzenia w/w zmian. Powyższa zmiana nie spowoduje zmiany wysokości cen netto.

5. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć wszystkie numery tytułów wyszczególnionych 

w ofercie stanowiącej załącznik nr 2 do umowy, wydane przez wydawnictwa z datami roku 

2022, niezależnie czy zostały wprowadzone do obrotu w roku 2022, czy po zakończeniu roku 

2022.

6. Rozliczenia między Odbiorcą a Dostawcą prowadzone będą w złotych polskich 

w okresach miesięcznych obejmujących miesiąc kalendarzowy. Dostawca według stanu 

dostaw na dzień ostatni miesiąca kalendarzowego sporządza fakturę VAT, w której 

wyszczególnia dostarczone i odebrane w danym miesiącu tytuły, podaje ich jednostkową cenę 

i sumę ogółem.

7. Należności Dostawcy będą regulowane przez Odbiorcę przelewem, w ciągu 14 dni od daty 

otrzymania prawidłowo wystawionych przez Dostawcę faktur VAT, na konto bankowe 

Dostawcy nr 58 2490 1028 3161 0040 0001 9711, po dostarczeniu wszystkich tytułów za 

które wystawiona została faktura.

8. Za dzień zapłaty uznaję się dzień obciążenia rachunku Odbiorcy.

9. Zamawiający będzie miał prawo dokonywać płatności w ramach mechanizmu podzielnej 

płatności (split payment) zgodnie z art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług.

10. Dostawca oświadcza, ze rachunek bankowy wskazany w ust. 7 powyżej jest rachunkiem 

umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielnej płatności, o którym mowa 

w ust. 9 powyżej.

11. W przypadku, gdy rachunek Dostawcy nie spełnia warunku określonego w ust. 10 

powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności wskutek braku możliwości realizacji przez 

Odbiorcę, płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności w 

terminie określonym w ust. 7, nie stanowi dla Dostawcy podstawy do żądania od Odbiorcy 

jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat/odszkodowań z tytułu dokonania 

nieterminowej płatności.

12. W przypadku gdy rachunek bankowy wskazany przez Dostawcę w ust. 7 nie będzie 

znajdował się w Wykazie podatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej Zamawiający ma prawo do niezapłacenia wynagrodzenia 
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Wykonawcy w terminie wskazanym w ust. 7. W takim przypadku opóźnienie w dokonaniu 

płatności w terminie określonym w ust. 7, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania 

od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat/odszkodowań 

z tytułu dokonania nieterminowej płatności.

13. Faktura musi być wystawiona według poniższych danych:

Nabywca: Powiat Kielecki, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, NIP: 9591645790,

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce.

14. Do każdej faktury Dostawca zobowiązany będzie załączyć spis tytułów dostarczonych 

w okresie 1-miesięcznym zawierający co najmniej: nazwę i adres Odbiorcy, nazwy tytułów 

prasowych oraz liczbę dostarczonych gazet (egzemplarzy). Odbiorca, zamiast załączania 

przez Dostawcę w/w spisu, dopuszcza możliwość wyszczególnienia na fakturze rodzaju i 

ilości dostarczonych w danym miesiącu tytułów prasowych.

15. Za nieterminowe uregulowanie należności przez Odbiorcę, Dostawca może naliczyć 

odsetki ustawowe za opóźnienie.

§5 
Kary umowne

1. Strony postanawiają, że Dostawca zapłaci Odbiorcy kary umowne za:

a) odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy w wysokości

3 000,00 zł brutto,

b) niedostarczenie tytułów w którymkolwiek terminów, o których mowa w § 1 ust. 4 lub 

§ 3 ust. 5 i/lub 6, w wysokości wartości brutto danego tytułu w danej dostawie, 

którego zwłoka dotyczy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

2. Kary umowne będą potrącane z bieżącego wynagrodzenia Dostawcy, na co ten wyraża 

zgodę.

3. Łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 3 000,00 zł brutto. Odbiorca 

zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 

wysokość kary umownej, do wysokości poniesionej szkody.

4. Jeżeli Dostawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny 

z umową, Odbiorca wezwie go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy mu w tym celu 

odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Odbiorca może 

w terminie 30 dni odstąpić od umowy.

5. Jeżeli Dostawca dwukrotnie opóźni się w dostawie przedmiotu umowy ponad 2 dni 

robocze w stosunku do któregokolwiek terminu, o którym mowa w § 1 ust. 4 umowy 

lub § 3 ust. 5 i/lub ust. 6, Odbiorca może wypowiedzieć umowę za 14 - dniowym okresem 
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wypowiedzenia bądź odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 

o okoliczności stanowiącej podstawę do odstąpienia.

§6 
Zmiany umowy

1. Dopuszcza się możliwość zmiany nazwy tytułu prasy/czasopism lub/i częstotliwości 

ich ukazywania oraz związanych z tym zmian wartości umowy. W przypadku, gdy tytuł 

prasy/czasopisma zmienia swoją nazwę lub/i częstotliwość ukazywania się, Dostawca 

zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Odbiorcę o zaistniałych okolicznościach 

oraz udokumentować ich zaistnienie. Dostawca wycenia nowy tytuł i załącza aktualne 

oświadczenie Wydawcy, iż tytuł zmienia nazwę lub/i częstotliwość ukazywania się.

2. Dopuszcza się możliwość dołożenia tytułu prasy/czasopisma (maksymalnie 3) 

oraz związanych z tym zmian wartości umowy. W przypadku, gdy Zamawiający w ciągu 

obowiązywania umowy będzie chciał dołożyć nowy tytuł prasy/czasopisma, poinformuje 

o tym fakcie Dostawcę. Dostawca wycenia nowy tytuł i zaczyna go dostarczać zgodnie 

z cyklem wydawniczym.

3. Dopuszcza się możliwość rezygnacji z tytułu prasy/czasopisma (maksymalnie 3) oraz 

związanych z tym zmian wartości umowy. W przypadku, gdy Zamawiający, w ciągu 

obowiązywania umowy będzie chciał zrezygnować z tytułu prasy/czasopisma, poinformuje 

o tym fakcie Dostawcę. Dostawca po takiej informacji pomniejszy swoje wynagrodzenie 

o tytuł prasy/czasopisma, z którego Zamawiający zrezygnował.

4. Dopuszcza się zmianę terminu realizacji umowy, gdy na realizację przedmiotu umowy 

wpłyną lub będą mogły mieć wpływ okoliczności związane z wystąpieniem wirusa SARS- 

CoV-2 lub choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19), dotyczące w szczególności:

a) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej 

podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji 

przedmiotu umowy.

b) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego 

upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku

z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na Wykonawcę obowiązek podjęcia 

określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych.

c) poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów 

związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 2 ustawy 

z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
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przeciwdziałaniem i zwalczaniem C0VID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych.

d) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość 

wykonania umowy zgodnie z jej treścią.

5. O zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 4 powyżej, Wykonawca winien 

zawiadomić Zamawiającego pisemnie. Następnie ta okoliczność powinna być potwierdzona 

odpowiednimi dowodami, z których wynikają okoliczności, na które powołuje się Dostawca 

oraz notatką służbową podpisaną przez obie strony. W takim przypadku strony ustalają nowy 

termin wykonania zamówienia w formie aneksu do umowy.

6. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy 

pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.

§7 
Odstąpienie od umowy

1. Odbiorca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej 

zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Odbiorcy, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od daty 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Dostawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§8
Klauzule informacyjne o ochronie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. 

poz. 119, str. 1), dalej zwany „RODO”, informuję że:

1. W związku z procedurą zawarcia umowy, Administratorem Państwa danych osobowych 

będzie Powiat Kielecki - Starostwo Powiatowe w Kielcach, reprezentowany przez Starostę 

Kieleckiego z siedzibą przy ulicy Wrzosowej 44, 25-211 Kielce.

2. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane może skontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@powiat.kielce.pl
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3. Dane osobowe, osoby której dane dotyczą, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b w celu zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.

4. Dane, osoby której dotyczą, zostaną pozyskane na podstawie zawartej umowy. Podanie 

danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy. Brak ich podania spowoduje 

brak możliwości zawarcia umowy.
5. Odbiorcami danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Odbiorcy oraz osoby lub 

podmioty, którym na wniosek, w przypadkach przewidzianych przepisami prawa 

udostępniona będzie dokumentacja postępowania. Państwa dane będą publikowane na stronie 

BIP Odbiorcy zgodnie z przepisami prawa.

6. Dane osobowe, osoby której dotyczą, będą udostępniane organom kontrolnym oraz innym 

podmiotom wyłącznie w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

7. Dane osobowe, osoby której dotyczą, pozyskane w celu związanym z zawarciem umowy 

z wybranym Dostawcą, będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej 

określonych celów, przewidzianych przepisami prawa oraz wewnętrznymi aktami prawnymi 

obowiązującymi u Odbiorcy. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać 

przedłużony jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez klienta będzie niezbędne dla 

dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

8. Osoba, której dane dotyczą posiada:

• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych,

• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych 

z zastrzeżeniem, iż skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą 

wyniku rozeznania ani zmianą postanowień umowy oraz postanowień rozeznania wraz 

z Załącznikami,

• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 

z zastrzeżeniem, iż prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania 

w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony 

prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na 

ważne względy interesu publicznego,

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, 

że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.



9. Zamawiający nie przekazuje danych osobowych poza teren Polski ani żadnym 

organizacjom międzynarodowym.

§9 
Obowiązek Dostawcy

Dostawca ubiegając się o zamówienie jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich 

obowiązków związanych z udziałem w postępowaniu wynikających z RODO tj.:

- obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których 

dane osobowe dotyczą i od których dane Operator bezpośrednio pozyskał (chyba, że 

dysponuje już tymi informacjami - art. 13 ust. 4 RODO),

- obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których 

dane przekazuje Zamawiającemu (administratorowi danych osobowych) i których dane 

pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których 

mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

- w celu zapewnienia, że operator wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony 

prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku 

z udziałem Dostawcy w niniejszym postępowaniu, Dostawca zobowiązany jest do złożenia 

stosownego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

W związku z powyższym, Dostawca w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik Nr 2 

do dokumentacji Rozeznania rynkowego, składa stosowne oświadczenie.

§10 
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego.

2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów, które mogą powstać na tle niniejszej umowy 

jest sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla Odbiorcy.
3. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa 

egzemplarze otrzymuje Odbiorca, a jeden Dostawca.

4. Integralną część umowy stanowi:

- Rozeznanie rynku, w tym Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia,
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- Załącznik nr 2 - Oferta Dostawcy.

STAROSTA 

Af i r ębsk i

ODBIORCA DOSTAWCA

POWIAT KIELECKI

SKARBNIK

A.nnJa Moskwa

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM 
FORMALNO - PRAWNYM 

RADCA PRAWNY

UrĄztrla Miernik 
KL-K-725

Kielce, dn. ...


