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ZAŁĄCZNIK NR 4 

WZÓR UMOWY 

Postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawę prasy dla komórek 

organizacyjnych ZMPG S.A. w roku 2023 

Numer sprawy: ZU/227/SWZ-35/MG/DO-O/1751/1/2022 

 

 

 

 

Umowa nr ……………. 

 

zawarta w dniu ......................... w Gdyni pomiędzy: 

Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Rotterdamska 9, 81 – 337 Gdynia 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000082699, posiadającą numer NIP 958 – 13 – 23 – 524, REGON: 191920577, kapitał 

zakładowy 112 285 300 PLN, kapitał wpłacony 112 285 300 PLN, reprezentowaną przez:  

1) ………………………………………………., 

2) ……………………………………………….. 

 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”  

a  

 

………………………………………….. reprezentowaną przez: 

1) ………………………………… 

2) ………………………………… 

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”,  

 

zwanymi w dalszej części umowy „Stronami”, a każde z osobna „Stroną”. 

 

§ 1  

Przedmiot umowy 

 

1. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy 

i usługi w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia S.A.”, dostępnego na stronie internetowej 

www.port.gdynia.pl, Zamawiający wybrał ofertę z dnia ………, złożoną przez 

………………………, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 

2. Celem umowy jest zakup i dostawa prasy dla komórek organizacyjnych ZMPG S.A. 

3. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie przez Wykonawcę wszystkich prac jakie okażą się 

niezbędne dla osiągnięcia celu umowy. 

4. Zakres przedmiotu umowy został opisany w Rozdziale IV SWZ, stanowiącej załącznik nr 2 do 

niniejszej umowy. 

5. Zamawiający ma prawo do korekty tytułów i ilości egzemplarzy oraz kompletacji pakietów dostaw 

zgodnie z postanowieniami umowy oraz z zachowaniem cen jednostkowych, o których mowa 

w ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 3 do umowy. Zmiana w powyższym zakresie 

wymaga aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

http://www.port.gdynia.pl/
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§ 2 

Termin wykonania przedmiotu umowy 

 

1. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia otrzymania ostatniego 

egzemplarza prasy z prenumeraty na 2023 r. lub do zakończenia cyklu wydawniczego wszystkich 

numerów z 2023 r. (ukazujących się nieregularnie).  

2. Koszt transportu prasy do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca.  

3. Dostawa prasy będzie realizowana od poniedziałku do piątku do godziny 630, w tym: 

a) prasa krajowa dostarczana będzie w dniu wydania tytułu, 

b) zagraniczne wydawnictwa periodyczne dostarczane będą niezwłocznie po ich wydaniu, 

c) wydania sobotnio-niedzielne dostarczane będą wraz z dostawą poniedziałkową, 

d) w przypadku świąt i dni wolnych od pracy, dostawa następować będzie w pierwszym dniu 

roboczym po dniu wolnym od pracy. 

 

§ 3 

Podwykonawcy 

 

1. Wykonawca oświadcza, że spośród dostaw objętych umową niżej wymienione dostawy zostaną: 

1) wykonane przez niego samodzielnie: …………………………………………………, 

2) wykonane za pomocą podwykonawców: 

a) podwykonawca……………………………………………………………………, 

b) zakres dostaw ……………………………………………………………………, 

c) wynagrodzenie podwykonawcy …………………………………………………. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności danego podwykonawcy wraz z określeniem szczegółowego zakresu dostaw 

wykonywanych przez danego podwykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania tych dostaw. 

Zamawiający w terminie 30 dni od dnia doręczenia mu zgłoszenia, o którym mowa powyżej, może 

złożyć podwykonawcy i Wykonawcy sprzeciw w formie pisemnej pod rygorem nieważności wobec 

wykonywania tych dostaw przez danego podwykonawcę. 

3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu nie jest wymagane, jeżeli Zamawiający 

i Wykonawca określili w umowie, zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 

szczegółowy przedmiot dostaw wykonywanych przez oznaczonego podwykonawcę.  

 

§ 4 

Podstawowe obowiązki Zamawiającego 

 

Zamawiający zobowiązany jest do: 

1) codziennego sprawdzania zawartości paczki z dostarczanym wraz z prasą dowodem dostawy. 

Dowód ten jest potwierdzeniem rzeczywistej dostawy wymienionych w nim tytułów;  

2) poinformowania w formie pisemnej Wykonawcy o każdej zmianie zakresu ilościowego 

przedmiotu umowy z 7 dniowym wyprzedzeniem; 

3) odbioru przedmiotu umowy na zasadach określonych w niniejszej umowie; 

4) zapłaty wynagrodzenia na zasadach określonych w niniejszej umowie. 
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§ 5 

 Podstawowe obowiązki Wykonawcy  

 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za:  

1) terminową i zgodną z warunkami umowy ilość dostarczanej prasy oraz prawidłową 

kompletację pakietu, 

2) należyte zabezpieczenie pakietu, 

3) jakość techniczną prasy, uszkodzenia mechaniczne, zalania, odbarwienia itp., 

4) inną zawartość znajdującą się w opakowaniu niż dostarczona prasa, w tym substancje 

szkodliwe dla człowieka. 

2. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach dotyczących 

prenumerowanej prasy i czasopism (np. zmiana tytułu, częstotliwość ukazywania się, wycofanie 

tytułu z rynku lub zmiana ceny). Skuteczne zawiadomienie wymaga formy pisemnej, dopuszcza się 

informowanie drogą mailową na adres: kancelaria@port.gdynia.pl  

3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania jednakowych cen, zawartych w ofercie przez cały czas 

obowiązywania umowy; wyjątek stanowi podwyżka cen narzuconych przez wydawnictwo. 

4. W przypadku opóźnienia w wydaniu któregokolwiek tytułu, Wykonawca dostarczy pozostałe tytuły 

zgodnie z umową, natomiast brakujące wydawnictwa dostarczy niezwłocznie po ich ukazaniu się. 

5. Wykonawca będzie odpowiedzialny i poniesie wszystkie koszty związane z wykonaniem 

przedmiotu umowy oraz organizacją prac niezbędnych dla zrealizowania zadań objętych umową.  

6. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, którymi posługuje się przy realizacji 

umowy, tak jak za działania i zaniechania własne. 

 

§ 6 

 Przekazanie przedmiotu umowy  

 

1. Przedmiot umowy obejmujący wydania papierowe Wykonawca będzie przekazywał 

Zamawiającemu do siedziby Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A., 81-337 Gdynia, 

ul. Rotterdamska 9 (portiernia), w nienaruszonych opakowaniach, odpowiednio zabezpieczonych 

przed uszkodzeniami oraz wpływem czynników atmosferycznych wraz z dowodem dostawy, 

w terminie określonym w § 2 ust. 3 umowy. 

2. Dowód dostawy powinien być podpisany przez osobę wskazaną w § 8 ust. 1 pkt. 1) i opatrzony 

datą dostawy prasy.  

3. W przypadku e-wydań tytułów lub dostępów on-line na wskazane przez Zamawiającego adresy 

mailowe wysłane zostaną loginy i hasła dostępowe. Adresy zostaną wskazane przed rozpoczęciem 

okresu, na który została zamówiona prenumerata.  

 

§ 7 

Przyjęcie przedmiotu umowy 

 

1. Strony postanawiają, że odbiór przedmiotu umowy będzie się odbywał na podstawie dowodów 

dostawy, o których mowa w § 6 ust. 2 umowy. 

2. Prasa brakująca podlega uzupełnieniu, a obciążona wadą techniczną (fizyczną), w szczególności 

uszkodzona, zabrudzona, zamoknięta, podlega wymianie na wolną od wad. Reklamacje w zakresie, 

o którym mowa w zdaniu poprzednim realizowane będą przez Wykonawcę w dniu zgłoszenia przez 

Zamawiającego. Zgłoszenie reklamacji przez Zamawiającego następuje w formie mailowej na adres 

mailowy wskazany w § 8 ust. 2 pkt 2) umowy lub telefonicznie. 

mailto:kancelaria@port.gdynia.pl
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3. W razie niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązków, o których mowa w ust. 2 niniejszego 

paragrafu, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartość niedostarczonej lub 

wadliwej prasy, a nadto Zamawiający uprawniony będzie w takim wypadku do naliczenia 

Wykonawcy kary umownej określonej w § 11 ust. 1 pkt 2) umowy. Zwrot części wypłaconego 

zgodnie z § 10 ust. 2 umowy wynagrodzenia odpowiadającego wartości niedostarczonej lub 

wadliwej prasy nastąpi w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania przez Wykonawcę wezwania do 

zapłaty przelewem bankowym na rachunek bankowy Zmawiającego wskazany w wezwaniu do 

zapłaty. 

 

§ 8 

Nadzór 

 

1. Nadzór nad realizacją prac w zakresie wykonania przedmiotu umowy pełnić będą: 

1) ze strony Zamawiającego:  

a) Pani Klaudia Kamer, tel. 58 627 – 47 – 62, e-mail: k.kamer@port.gdynia.pl; 

b) Pani Agnieszka Stefanowska, tel. 58 621 – 51 – 48, 

e mail: a.stefanowska@port.gdynia.pl; 

c) Pani Danuta Urban, tel. 58 627 – 47 – 10, e-mail: d.urban@port.gdynia.pl; 

2) ze strony Wykonawcy: ………………………………………, tel. …….......………………… 

2. Dopuszcza się kontakt między Stronami za pośrednictwem poczty elektronicznej - e-mail: 

1) Zamawiający – e-mail: kancelaria@port.gdynia.pl 

2) Wykonawca – e- mail: ………………………….......................................... 

3. Zmiana osób oraz danych kontaktowych wskazanych w niniejszym paragrafie nie wymaga zmiany 

niniejszej umowy. Skuteczna zmiana osób oraz danych kontaktowych wymaga poinformowania 

drugiej Strony umowy drogą mailową na adresy mailowe wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu.  

 

§ 9 

Wynagrodzenie  

 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy ustalone zostało na łączną kwotę 

netto ………. zł (słownie: …), brutto ………. zł (słownie: …) w tym należny podatek od towarów 

i usług VAT w wysokości ……… zł (słownie: …).  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu jest wynagrodzeniem ryczałtowym 

i Wykonawca nie może żądać podwyższenia tego wynagrodzenia w celu prawidłowego wykonania 

przedmiotu umowy, z wyjątkiem sytuacji, o których mowa w § 1 ust. 5 umowy oraz § 5 ust. 3 

umowy. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje całkowitą wartość 

przedmiotu umowy.  

4. Wynagrodzenie ostateczne wynikać będzie z wykonanych dostaw (rzeczywiście dostarczonej liczby 

egzemplarzy prasy i czasopism), potwierdzonych zweryfikowanymi przez Zamawiającego 

dowodami dostawy, o których mowa w § 7 ust. 1 umowy oraz zgodnie z cenami jednostkowymi, 

określonymi w załączniku nr 3 do niniejszej umowy. Rozliczenie wynagrodzenia ostatecznego 

odbędzie się na zasadach określonych w § 10 ust. 5. 

 

§ 10 

Rozliczenie 

 

1. Strony zgodnie postanawiają, że okresem rozliczeniowym jest rok. 
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2. Wynagrodzenie określone w § 9 ust. 1 umowy zostanie zapłacone w całości z góry, wyłącznie 

w polskich złotych, na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury pro forma, która zostanie 

zapłacona w terminie 14 dni od daty wpływu do Zamawiającego 

3. Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę VAT po dokonaniu zapłaty za fakturę proforma.  

4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

5. W sytuacji, gdy kwota wynagrodzenia ostatecznego, o którym mowa w § 9 ust. 4 jest inna niż 

określona w § 9 ust. 1, różnica wynagrodzenia będzie rozliczona fakturą korygującą, wystawioną 

po okresie rozliczeniowym, za który wniesiona została przedpłata. 

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5 zostanie uregulowane w terminie 14 dni od daty wpływu 

faktury do Zamawiającego 

7. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew ani zastaw wierzytelności Wykonawcy wynikających 

z niniejszej Umowy na inną osobę. 

8. Wszelkie faktury VAT będą dostarczane Zamawiającemu na adres: ul. Rotterdamska 9, 81-337 

Gdynia. Zamawiający wyraża zgodę na przesłanie faktur w formie elektronicznej. Faktury 

elektroniczne powinny być przekazywane Zamawiającemu z adresu e-mail Wykonawcy: 

…………………………………………, na adres e-mail Zamawiającego: 

e faktura@port.gdynia.pl lub za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (adres 

PEF) Zamawiającego: NIP – 9581323524. 

 

§ 11 

Kary umowne 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w wypadku: 

1) opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 umowy – w wysokości 

0,3 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 umowy za każdy dzień 

opóźnienia, w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 3 umowy, po wyczerpaniu drogi 

reklamacyjnej, o której mowa w § 7 ust. 2 umowy, 

2) niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy w wysokości każdorazowo 0,3% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy za każdy przypadek naruszenia, po 

każdorazowym uprzednim jednokrotnym, pisemnym wezwaniu Wykonawcy do wykonywania 

lub należytego wykonywania umowy, 

3) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, wskutek okoliczności, za które Zamawiający nie 

odpowiada, w wysokości 20 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust.1 

umowy, 

4) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, wskutek okoliczności, za które odpowiada 

Wykonawca, w szczególności w przypadkach określonych w § 12 ust. 1, w wysokości 20 % 

całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust.1 umowy. 

2. Kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt. 1) niniejszego paragrafu nie stosuje się w sytuacji 

opisanej w § 5 ust. 4 umowy. 

3. Zapłata kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt. 1) i pkt. 2) niniejszego paragrafu nie zwalnia 

Wykonawcy z obowiązku zrealizowania dostawy ani z żadnych innych zobowiązań umownych. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych, określonych w ust. 1 niniejszego 

paragrafu z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę, o ile nie 

dokona zapłaty kary w terminie 14 dni od daty wystawienia noty obciążającej wystawionej z tytułu 

jej naliczenia. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość 

zastrzeżonych w niniejszej umowie kar umownych na zasadach ogólnych w sytuacji, gdy wysokość 

szkody przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych. 
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6. Strony ustalają maksymalną łączną kwotę kar umownych w wysokości 40% całkowitego 

wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 umowy. 

 

§ 12 

Odstąpienie od umowy 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w każdym czasie jej realizacji, 

w tym także prawo do częściowego odstąpienia od umowy ze skutkiem na przyszłość, za zapłatą 

Wykonawcy wynagrodzenia wyłącznie za dostawy zrealizowane do chwili złożenia oświadczenia 

o odstąpieniu od umowy, z zachowaniem prawa do odszkodowań i kar umownych określonych 

niniejszą umową, jeżeli: 

a) Wykonawca opóźni dostawy o więcej niż 14 dni w stosunku do terminów określonych w § 2 

ust. 3 umowy; 

b) Wykonawca nie wykonuje dostaw zgodnie z umową lub nienależycie wykonuje swoje 

zobowiązania umowne. 

c) liczba zgłoszonych reklamacji, o których mowa w § 7 ust. 2 umowy przekroczy 5; 

d) Wykonawca wykonuje dostawy za pomocą podwykonawców bez uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone w terminie 30 dni roboczych od 

dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających odstąpienie od umowy, o których mowa w ust. 1 lit 

a) – d) niniejszego paragrafu. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) natychmiastowego wstrzymania dostaw; 

2) zgłoszenia do dokonania przez Zamawiającego odbioru dostaw. 

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy obowiązany jest do dokonania odbioru dostaw oraz do 

zapłaty wynagrodzenia za dostawy, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, na zasadach 

określonych w § 10 umowy. 

 

§ 13 

Ochrona danych osobowych 

 

1. Zamawiający, działając jako administrator danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej 

„RODO”), zgodnie z art. 13 RODO, informuje, że będzie przetwarzał przekazane przez Wykonawcę 

dane osobowe jego reprezentantów i/lub pełnomocników, osób wyznaczonych do kontaktu oraz 

osób upoważnionych przez niego podpisywania wszelkich oświadczeń w imieniu i na rzecz 

Wykonawcy, a związanych z realizacja przedmiotowej Umowy, w celu i w zakresie niezbędnym 

dla prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca i/lub osoby go reprezentujące oświadczają, iż zostali poinformowani o tym, że: 

a) Administratorem ich danych osobowych, zwanym dalej „Administratorem” jest Zarząd 

Morskiego Portu Gdynia S.A. mający siedzibę w Gdyni przy ul. Rotterdamskiej 9; 

b) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod 

adresem email: iod@port.gdynia.pl; 

c) Wszelkie dane osobowe pozyskane w związku z realizacją niniejszej Umowy będą 

przetwarzane na podstawie:  
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• art. 6 ust.1 lit. b) RODO - w celu wykonania Umowy, 

• art. 6 ust.1 lit. c) RODO - w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na 

Administratorze i w związku z realizacją zawartych umów, 

• art. 6 ust.1 lit f) RODO - w celu weryfikacji danych osobowych w publicznych rejestrach 

a także zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z Umowy jako prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, 

d) Odbiorcami przekazanych danych osobowych będą podmioty i organy, którym Administrator 

jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów 

przetwarzają dane osobowe powierzone do przetwarzania przez Administratora w związku 

z realizacją usług gwarantujących należyte wykonanie niniejszej Umowy; 

e) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji warunków Umowy, 

a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego lub dla zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń; 

f) Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do w/w danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych, na zasadach i warunkach wynikających z RODO; 

g) Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

na terytorium RP organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

h) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może 

skutkować odmową zawarcia umowy. Obowiązek podania danych osobowych w związku 

z niniejszym postępowaniem jest wymogiem niezbędnym dla realizacji postępowania 

i zawarcia umowy, 

3. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania w imieniu Zamawiającego wszystkim osobom 

wskazanym w ust.1 powyżej, a których dane osobowe udostępni Zamawiającemu w związku 

z realizacją niniejszej Umowy, informacji, o których mowa w art. 14 RODO, w zakresie 

analogicznym jak w ust.2 powyżej. 

 

§ 14 

Postanowienia końcowe 

 

1. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część. 

2. Każda Strona umowy została parafowana przez zawierających umowę. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Zmiana postanowień niniejszej umowy może dotyczyć zmiany wysokości wynagrodzenia 

w przypadku: 

1) zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług, 

2) zmiany ilości zamawianych egzemplarzy, 

3) podwyżki cen narzuconych przez wydawnictwo. 

5. Strony zgodnie oświadczają, że dołożą wszelkich starań, aby ewentualne spory, jakie mogą powstać 

przy realizacji niniejszej umowy były rozwiązywane polubownie. 

6. Jeśli polubowne rozwiązanie sporu nie będzie możliwe, to spory będzie rozstrzygał sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

7. Oświadczenia Stron będą doręczane na adresy wskazane w komparycji umowy ze skutkiem uznania 

ich za doręczone. 

8. O wszelkich zmianach adresów do korespondencji Strony zobowiązane są wzajemnie się 

informować pod rygorem uznania korespondencji kierowanej na dotychczasowy adres za skutecznie 

doręczoną. 
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9. Zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom 

w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 893 ze zm.) Zamawiający oświadcza Wykonawcy, 

iż posiada status dużego przedsiębiorcy. 

10. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

11. Umowa podlega prawu polskiemu. 

12. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej 

ze Stron. 

13. Następujące załączniki stanowią integralną część Umowy: 

1) Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia ……. r.; 

2) Specyfikacja Warunków Zamówienia nr ZU/227/SWZ-35/MG/DO-O/1751/1/2022; 

3) Oferta Wykonawcy z dnia ………. r., 

4) Oświadczenie w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. 

 

ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA 
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Załącznik nr 4 do wzoru umowy 

 

Oświadczenie w sprawie sankcji nałożonych w związku z inwazją Rosji na Ukrainę 

1. DEFINICJE 

1.1.  
Działalność 

Sankcjonowana 

oznacza wszelkie działania, które zostały objęte (zakazane) 

przez Sankcje; 

1.2.  
Dzień Podpisania oznacza dzień podpisania przedmiotowego oświadczenia; 

1.3.  
Klauzula o Braku 

Zaangażowania 

ma znaczenie nadane temu terminowi w Punkcie 3.4; 

1.4.  
Kodeks Cywilny oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny 

(Dz. U. z 2022 r., poz. 1360), z późniejszymi zmianami; 

1.5.  
Krewny oznacza, w odniesieniu do osoby fizycznej, jej małżonka, 

rodzeństwo, zstępnych i wstępnych; 

1.6.  
Najlepsza Wiedza oznacza: 

(a) faktyczną wiedzę Strony, oraz 

(b) wiedzę, jaką Strona powinna posiadać w Dniu 

Podpisania, gdyby przed złożeniem danego 

zapewnienia dołożyła należytej staranności w celu 

sprawdzenia, czy w Dniu Podpisania zapewnienia 

były prawdziwe i nie wprowadzały w błąd; 

1.7.  
Naruszenie Zapewnień 

Dotyczących Sankcji 

ma znaczenie nadane temu terminowi w Punkcie 3.3; 

1.8.  
Okres Naprawczy ma znaczenie nadane temu terminowi w Punkcie 4.3; 

1.9.  
Podmiot Powiązany oznacza, w odniesieniu do dowolnego podmiotu, każdy 

podmiot, który w dowolnym czasie (i) kontroluje lub (ii) jest 

kontrolowany przez lub (iii) znajduje się pod wspólną 

kontrolą z takim podmiotem; 

na potrzeby niniejszej definicji, "kontrola" oznacza w 

odniesieniu do osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej 

nieposiadającej osobowości prawnej:  

(a) posiadanie bezpośrednio lub pośrednio: (i) 

większości kapitału zakładowego tego podmiotu, (ii) 

większości praw głosu w tym podmiocie, lub (iii) 

prawa do wyboru większości członków organów 

tego podmiotu, lub  
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(b) posiadanie, bezpośrednio lub pośrednio, uprawnień 

do kierowania lub wpływania na politykę 

zarządzania takim podmiotem, czy to poprzez udział 

w kapitale zakładowym, posiadanie praw głosu i/lub 

papierów wartościowych, na mocy umowy (w tym 

pożyczki lub kredytu), jako powiernik, wykonawca 

lub przedstawiciel (dla uniknięcia wątpliwości, 

spółkę zarządzającą uznaje się za sprawującą 

kontrolę nad funduszem, którym zarządza), lub  

(c) każdy inny podmiot, który kontroluje ten podmiot w 

rozumieniu art. 4 pkt 4 Ustawy o Ochronie 

Konkurencji i Konsumentów; 

1.10.  
Podmiot Sankcjonowany oznacza każdą osobę fizyczną lub każdy podmiot, w tym 

osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą 

osobowości prawnej, objętą przez Sankcje lub której 

Sankcje dotyczą; 

1.11.  
Sankcje oznacza wszelkie środki o charakterze sankcyjnym nałożone 

przez: 

(d) Organizację Narodów Zjednoczonych, 

(e) państwo członkowskie Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, 

(f) Unię Europejską, 
(g) każdą inną organizację międzyrządową, 

wprowadzone w związku z naruszeniem integralności 

terytorialnej Ukrainy i inwazją na Ukrainę (w tym również 

aneksją Krymu i konfliktem w regionie Donbasu), które 

obowiązują w Dniu Podpisania i w każdym innym dniu 

obowiązywania niniejszej Umowy (wraz z wszelkimi 

zmianami), w szczególności, ale nie wyłącznie, na podstawie 

poniższych aktów prawnych: 

(a) Decyzji Rady 2014/512/WPZiB z dnia 31 lipca 2014 

r. dotyczącej środków ograniczających w związku z 

działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na 

Ukrainie, 

(b) Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 

lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających 

w związku z działaniami Rosji destabilizującymi 

sytuację na Ukrainie, 

(c) Decyzji Rady (WPZiB) 2022/327 z dnia 25 lutego 

2022 r. w sprawie zmiany decyzji 2014/512/WPZiB 

dotyczącej środków ograniczających w związku z 

działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na 

Ukrainie, 
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(d) Decyzji Rady (WPZiB) 2022/346 z dnia 1 marca 2022 

r. zmieniającej decyzję 2014/512/WPZiB dotyczącą 

środków ograniczających w związku z działaniami 

Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, 

(e) Decyzji Rady (WPZiB) 2022/354 z dnia 2 marca 2022 

r. zmieniającej decyzję 2014/145/WPZiB w sprawie 

środków ograniczających w odniesieniu do działań 

podważających lub zagrażających integralności 

terytorialnej, suwerenności i niepodległości Ukrainy 

oraz Rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 

2022/353 z dnia 2 marca 2022 r. wykonującego 

Rozporządzenie (UE) nr 269/2014 w sprawie 

środków ograniczających w odniesieniu do działań 

podważających integralność terytorialną, 

suwerenność i niezależność Ukrainy lub im 

zagrażających, 

(f) Countering America's Adversaries Through 

Sanctions Act (U.S.A. Public Law 115-44, AE 

2.110:115-44), 

(g) Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 

ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 

2022.835), 

przeciwko Federacji Rosyjskiej, Republice Białorusi, 

wskazanym osobom fizycznym i podmiotom jak również 

przeciwko jakimkolwiek innym krajom lub podmiotom 

względem których sankcje zostaną nałożone; 

1.12.  
Spółka oznacza Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. 

1.13.  
Strona oznacza kontrahenta Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.; 

1.14.  
Strona Naruszająca 

Sankcje 

ma znaczenie nadane temu terminowi w Punkcie 4.4; 

1.15.  
Umowa oznacza umowę, do której załącznik stanowi niniejsze 

oświadczenie; 

1.16.  
Ustawa o Ochronie 

Konkurencji i 

Konsumentów 

oznacza ustawę z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji (Dz.U. z 2021 poz. 275), z późniejszymi 

zmianami; 

1.17.  
Władze Rosyjskie oznacza Federację Rosyjską (i jej kraje związkowe), 

federalne i lokalne władze państwowe, państwowe 
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jednostki organizacyjne i przedsiębiorstwa państwowe, 

instytucje publiczne, wszelkie spółki i podmioty 

bezpośrednio lub pośrednio kontrolowane przez wyżej 

wymienione oraz wszelkie Podmioty Powiązane z wyżej 

wymienionymi. 

1.18.  
Zapewnienia Dotyczące 

Sankcji 

oznacza oświadczenia i zapewnienia Stron dotyczące 

zgodności z przepisami dotyczącymi Sankcji, o których 

mowa w Punkcie 2; 

1.19.  
Zawiadomienie o 

Naruszeniu 

ma znaczenie nadane temu terminowi w Punkcie 4.2. 

 

2. ZAPEWNIENIA DOTYCZĄCE SANKCJI 

Powiązania kapitałowe 

2.1. Żaden z udziałów w kapitale zakładowym Strony (i) nie jest własnością bezpośrednio lub 

pośrednio, ani (ii) nie został na nim ustanowiony zastaw ani użytkowanie na rzecz: 

2.1.1. Podmiotów Sankcjonowanych, ich Podmiotów Powiązanych lub Krewnych, 

2.1.2. Władz Rosyjskich, 

2.1.3. według Najlepszej Wiedzy Strony, jakiegokolwiek podmiotu lub osoby, która korzysta 

z kapitału lub finansowania zapewnionego przez Podmiot Sankcjonowany. 

2.2. Żaden z podmiotów wskazanych w Punktach 2.1.1 - 2.1.2 bezpośrednio lub pośrednio: 

2.2.1. nie posiada ani nie kontroluje żadnych praw głosu w organach korporacyjnych Strony,  

2.2.2. nie ma prawa wyboru ani nie kontroluje wyborów członków organów korporacyjnych 

Strony, 

2.2.3. nie ma uprawnień umożliwiających wpływanie na sposób prowadzenia działalności 

przez Stronę lub jej Podmiot Powiązany, czy to poprzez posiadanie udziałów w kapitale 

zakładowym spółki kapitałowej, członkostwa w spółce osobowej, na podstawie innych 

uprawnień właścicielskich, na podstawie umowy lub w inny sposób; 

2.2.4. nie zapewnia Stronie żadnego finansowania. 

2.3. Strona bezpośrednio ani pośrednio: 

2.3.1. nie posiada żadnych udziałów ani nie jest uprawniona z tytułu zastawu lub użytkowania 

ustanowionego na udziale w Podmiocie Sankcjonowanym ani, według najlepszej 

wiedzy Strony, w jego Podmiocie Powiązanym, 

2.3.2. nie posiada żadnych papierów wartościowych wyemitowanych przez Podmioty 

Sankcjonowane lub Władze Rosyjskie, 
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2.3.3. nie posiada ani nie kontroluje żadnych praw głosu w żadnym Podmiocie 

Sankcjonowanym ani, według Najlepszej Wiedzy Strony, w Podmiocie Powiązanym 

Podmiotu Sankcjonowanego,  

2.3.4. nie posiada żadnego prawa do wybierania lub kontrolowania wyborów do organów 

korporacyjnych jakiegokolwiek Podmiotu Sankcjonowanego lub, zgodnie z Najlepszą 

Wiedzą Strony, Podmiotu Powiązanego Podmiotu Sankcjonowanego, 

2.3.5. nie ma możliwości decydowania o sposobie prowadzenia działalności gospodarczej 

przez Podmiot Sankcjonowany lub, zgodnie z Najlepszą Wiedzą Strony, przez Podmiot 

Powiązany Podmiotu Sankcjonowanego, czy to poprzez posiadanie udziałów w 

kapitale zakładowym spółki kapitałowej, członkostwo w spółce osobowej, na 

podstawie innych uprawnień właścicielskich, na podstawie umowy lub w inny sposób. 

2.4. Zgodnie z Najlepszą Wiedzą Strony, Strona nie posiada, bezpośrednio ani pośrednio, 

uprawnień do decydowania o sposobie prowadzenia działalności gospodarczej poprzez 

posiadanie udziałów w kapitale zakładowym spółki kapitałowej, członkostwo w spółce 

osobowej, na podstawie innych uprawnień właścicielskich, na mocy umowy lub w inny sposób, 

w odniesieniu do jakiegokolwiek podmiotu korzystającego z kapitału przekazanego przez 

Podmiot Sankcjonowany lub Władze Rosyjskie. 

Powiązania osobowe 

2.5. Żaden z członków organów i pracowników szczebla kierowniczego Strony nie jest: 

2.5.1. Podmiotem Sankcjonowanym lub jego Krewnym, lub 

2.5.2. według najlepszej wiedzy Strony, osobą korzystającą z kapitału udostępnionego przez 

Podmiot Sankcjonowany, jego Podmiot Powiązany lub Krewnego. 

2.6. Żaden Podmiot Sankcjonowany lub jego Krewny nie jest beneficjentem rzeczywistym Strony. 

Powiązania kontraktowe i Działalność Sankcjonowana 

2.7. Strona przestrzega wszelkich obowiązujących praw i przepisów dotyczących Sankcji.  

2.8. Strona ani jej Podmioty Powiązane nie prowadzą żadnej Działalności Sankcjonowanej.  

2.9. Strona nie jest stroną żadnej umowy, nie składa żadnych zamówień ani nie nabywa żadnych 

usług od: 

2.9.1. Podmiotów Sankcjonowanych, ich Podmiotów Powiązanych, lub według najlepszej 

wiedzy Strony, Krewnych Podmiotów Sankcjonowanych, 

2.9.2. Władz Rosyjskich, 

2.9.3. żadnego podmiotu ani osoby, która korzysta z kapitału dostarczonego przez 

jakikolwiek Podmiot Sankcjonowany lub Władze Rosyjskie. 

2.10. Strona nie jest stroną żadnej umowy, na podstawie której podmioty wskazane w Punktach 

2.9.1 - 2.9.2 mogą odnosić jakąkolwiek korzyść lub są w jakikolwiek sposób zaangażowane. 

2.11. Strona nie angażuje się w żadne projekty biznesowe i relacje z Podmiotami Sankcjonowanymi. 
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Wsparcie dla Federacji Rosyjskiej i omijanie Sankcji 

2.12. Strona, jej Podmioty Powiązane oraz, zgodnie z Najlepszą Wiedzą Strony, jej Krewni nie 

prowadzą żadnych działań wspierających, związanych ze wspieraniem Podmiotów Objętych 

Sankcjami lub Władz Rosyjskich w związku z ich zaangażowaniem w inwazję na Ukrainę w 

jakikolwiek sposób, w tym nie udzielają wsparcia finansowego. Strona, jej Podmioty Powiązane 

oraz, zgodnie z najlepszą wiedzą Strony, jej Krewni nie czerpią żadnych korzyści z 

zaangażowania w inwazję na Ukrainę. 

2.13. Strona, jej Podmioty Powiązane i Krewni nie uchylają się od jakichkolwiek Sankcji, nie naruszają 

przepisów nakładających Sankcje ani nie ułatwiają innym podmiotom uchylania się od Sankcji. 

3. OBOWIĄZEK ZACHOWANIA ZGODNOŚCI Z ZAPEWNIANIAMI DOTYCZĄCYMI SANKCJI. 

DZIAŁALNOŚĆ OBJĘTA SANKCJAMI 

3.1. Strona oświadcza, że: 

3.1.1. Zapewnienia Dotyczące Sankcji są prawdziwe w Dniu Podpisania, oraz 

3.1.2. Dołoży wszelkich starań, aby Zapewnienia Dotyczące Sankcji pozostały prawdziwe 

przez cały okres obowiązywania Umowy. 

3.2. Strona będzie monitorować swoje inwestycje i działalność gospodarczą w celu zapewnienia 

zgodności z wyżej wymienionym zobowiązaniem, przy jednoczesnym dochowaniu należytej 

staranności ogólnie wymaganej w jej relacjach biznesowych. 

3.3. Strona niezwłocznie powiadomi Spółkę o każdym znanym jej zdarzeniu, stanie, fakcie lub 

okoliczności, które: 

3.3.1. wystąpiły, powstały lub istniały przed Dniem Podpisania, ale Strona nie była o nich 

świadoma, lub 

3.3.2. występuje, powstaje lub istnieje po Dniu Podpisania, 

i które spowodowałyby lub stanowiłyby nieścisłość lub naruszenie jakiegokolwiek Zapewnienia 

Dotyczącego Sankcji ("Naruszenie Zapewnień Dotyczących Sankcji"). 

3.4. Strona ani jej Podmioty Powiązane lub Krewni nie prowadzą ani nie są w jakikolwiek sposób, 

bezpośrednio lub pośrednio, zaangażowani w działalność objętą sankcjami ani w jakąkolwiek 

działalność wspierającą lub związaną ze wspieraniem inwazji Rosji na Ukrainę ("Klauzula o 

Braku Zaangażowania"). 

4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE ZAPEWNIEŃ DOTYCZĄCYCH SANKCJI ORAZ ZA 

NARUSZENIE KLAUZULI O BRAKU ZAANGAŻOWANIA  

4.1. Odpowiedzialność Strony za Naruszenie Zapewnień Dotyczących Sankcji oraz naruszenie 

Klauzuli o Braku Zaangażowania będzie odpowiedzialnością gwarancyjną, co oznacza, że Strona 

ponosi odpowiedzialność za nieprawdziwość takiego oświadczenia i zapewnienia lub 
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niewykonanie / nienależyte wykonanie zobowiązania na zasadzie ryzyka i niezależnie od winy 

lub świadomości. 

4.2. Strona potwierdza, że w przypadku jeśli Spółka zostanie poinformowana lub jeśli w inny sposób 

dowie się o (i) Naruszeniu Zapewnień Dotyczących Sankcji przez Stronę lub (ii) o fakcie, że 

Strona naruszyła Klauzulę o Braku Zaangażowania, Spółka ma prawo poinformować Stronę o 

takim naruszeniu poprzez złożenie pisemnego zawiadomienia Strony ("Zawiadomienie o 

Naruszeniu"). 

4.3. W ciągu 20 (dwudziestu) dni od otrzymania Zawiadomienia o Naruszeniu Strona może według 

własnego uznania podjąć decyzję o usunięciu naruszenia, o ile jest ono możliwe do usunięcia 

("Okres Naprawczy").  

4.4. Jeżeli naruszenie jest nieodwracalne lub nie zostało naprawione w Okresie Naprawczym, 

Strona zostaje uznana za stronę naruszającą Sankcje ("Strona Naruszająca Sankcje"). W takim 

przypadku Spółka jest uprawniona rozwiązać Umowę z zachowaniem 2-tygodniowego okresu 

wypowiedzenia. 

 

 


