
 

 

 

 Warszawa, dnia 21 listopada 2022 r. 

 

 

OGŁOSZENIE 

 z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych  

 

Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, w imieniu i na rzecz 

którego działa  - Zarząd Oczyszczania Miasta, Al. Jerozolimskie 11/19, 00-508 Warszawa zaprasza do 

złożenia oferty na:  

 

„Dostawę dzienników i wydawnictw periodycznych”  

 

Zakres rzeczowy uwzględniający wszystkie informacje mogące mieć wpływ na cenę oferty jest 

określony  we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

 

Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej niż od 01.01.2023 r. do 

31.12.2023 r. 

 

 

Warunki udziału:  o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia  13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji  na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835). 

 

 

Kryterium oceny: cena – 100 %   

 

 

Termin składania ofert: do dnia 28 listopada 2022 r. do godz. 12:00 

 

 

Oferty można składać: 

− drogą elektroniczną na adres:  gospodarka@zom.waw.pl; 

− dopuszcza się możliwość złożenia oferty w sekretariacie Zarządu Oczyszczania Miasta;                                           

Al. Jerozolimskie 11/19; 00-508 Warszawa  pok. 303. 

Oferta będzie rozpatrywana przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający otrzyma ją w terminie składania 

ofert określonym w ogłoszeniu.  

 

Komórka organizacyjna Zarządu Oczyszczania Miasta realizująca zamówienie: 

Dział Administracyjno - Gospodarczy 

Osoba do kontaktu: 

• Elżbieta Broniarek tel. : (22) 277-04-29  e-mail:  gospodarka@zom.waw.pl 

mailto:gospodarka@zom.waw.pl


 

 

Załączniki: 

1) Formularz ofertowy wraz z kosztorysem – zał. nr 1 do formularza ofertowego 

2) Wzór umowy 

3) Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Informacje dodatkowe: 

1. Wykonawca musi złożyć wypełniony formularz ofertowy wraz z kosztorysem zał. nr 1 do 

formularza ofertowego. 

2. Zamawiający będzie rozpatrywał oferty złożone zgodnie z ogłoszeniem. 

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza. 

4. Niezwłocznie po rozpatrzeniu ofert Zamawiający poinformuje na stronie internetowej Zarządu 

Oczyszczania Miasta, na której zostało zamieszczone ogłoszenie, o wyborze najkorzystniejszej 

oferty lub o unieważnieniu postępowania. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia bez podania przyczyn. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania Ogłoszenia w każdym czasie (w tym po upływie 

terminu składania ofert) bez podawania przyczyn. 

7. W sprawach nieujętych w ogłoszeniu mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 

 



 

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia       

                                                      

FORMULARZ  OFERTOWY 

 

Wykonawca: ....................................................... ……………………………..…………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………… 

Adres:………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

REGON:……………………………….…..………NIP:………………….……………………….. 

tel. ………………………..………….e-mail ………………………………………………………… 

 

W   odpowiedzi  na    OGŁOSZENIE    z  wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych  na:  „Dostawę dzienników i wydawnictw periodycznych.” 

 

 

1)  Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto ……………………………… zł, zgodnie z poz. 22      
w załączniku nr 1 do formularza ofertowego. 

2)   Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 
kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835).  

3)   Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego,                                                                     
na  warunkach określonych we wzorze umowy wraz z załącznikami.  
 

 

 

 

................................................, ......................... 20…. r.                                      ........................................................................ 

                  (miejscowość)                                       ( data)                                                                                                               (podpis uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) firmy wykonawcy) 



Lp. Tytuł Wydawnictwo
Częstotliwość 

wydań

Ilość 

prenumerat

Cena            

jednostkowa 

netto            

(zł)

Wartość 

netto               

(zł) 

Stawka 

VAT

Wartość 

brutto          

(zł)

1 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – DORADCA Publicus Miesięcznik 1 8%

2 PRZETARGI PUBLICZNE Presscom Miesięcznik 1 8%

3 DROGI PUBLICZNE ELAMED Kwartalnik 1 8%

4
PRZEGLĄD KOMUNALNY - dostęp 

internetowy
Abrys Sp. z o.o. Internet 1 8%

5 ZIELEŃ MIEJSKA Abrys Sp. z o.o. Miesięcznik 1 8%

6
ATEST papier+ e-prenumerata   PLUS (z 

dostępem do archiwum e-publikacji) 

Wydawnictwo SIGMA-NOT 

Sp. z o.o
Internet 1 8%

7 FINANSE PUBLICZNE Presscom Miesięcznik 1 8%

8

RZECZPOSPOLITA - prenumerata PLUS  

zawierająca:  wydanie papierowe,  oraz 

rozszerzone dodatki o kwartalne poradniki 

prawne, serie książek i płyt m.in. rozliczenie 

PIT itp. - papier + online

Gremi Business 

Communication Sp. z o.o.
Dziennik 1 8%

9 NEWSWEEK
Ringier Axel Springer 

Polska.
Tygodnik 2 8%

10 FAKT - GAZETA CODZIENNA
Ringier Axel Springer 

Polska
Dziennik 1 8%

11 SUPER EXPRESS ZPR Media S.A. Dziennik 1 8%

12 GAZETA WYBORCZA AGORA Dziennik 1 8%

13

GAZETA WYBORCZA ONLINE PAKIET 

KLUBOWY, który umożliwia w ramach jednej 

prenumeraty dostęp 3 użytkowników

AGORA Internet 1 8%

14
DZIENNIK GAZETA PRAWNA PREMIUM 

pakiet I-wszy z dodatkami
NFOR Biznes Sp. z o.o. Dziennik 1 8%

15 DZIENNIK GAZETA PRAWNA e-wydanie NFOR Biznes Sp. z o.o. Internet 1 8%

16
PORTAL KADROWO-PŁACOWY MODUŁ 

KADRY+PŁACE+ZUS - dostęp internetowy

Wydawnictwo Wiedza i 

Praktyka sp. z o.o.
Internet 1 23%

17 GAZETA PODATKOWA
Wydawnictwo Podatkowe 

GOFIN sp. z o.o.

dziennik 

(poniedziałek, 

czwartek)

1 8%

18 DROGI GMINNE I POWIATOWE Semantka Dwumiesięcznik 1 8%

19 ANGORA Westa-Druk Tygodnik 1 8%

20 LINUX  dostęp internetowy
Wydawnictwo Wiedza i 

Praktyka sp. z o.o.
Internet 1 8%

21 ABI EXPERT Presscom Kwartalnik 1 8%

22

Załącznik Nr 1 do formularza ofertowego

(Suma)
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WZÓR 

UMOWA 

Umowa o wartości nieprzekraczającej 130.000 zł zawarta w dniu ………………… .2022 r. w Warszawie, 
pomiędzy: 
 
Miastem Stołecznym Warszawa pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa NIP: 525-22-48-481, w ramach 
którego działa jednostka budżetowa m. st. Warszawy - Zarząd Oczyszczania Miasta z siedzibą                
w Warszawie, Al. Jerozolimskie 11/19, reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta 
m.st. Warszawy nr GP-OR.0052.3801.2022 z 23.09.2022 r. przez: 
- Tadeusza Jaszczołta - Dyrektora Zarządu Oczyszczania Miasta  

zwanym dalej „Odbiorcą” 

a  

….. 

zwanym dalej „Dostawcą”. 

§1 

/Przedmiot umowy/ 
 

Przedmiotem umowy jest sprzedaż oraz dostarczanie Odbiorcy dzienników i wydawnictw 
periodycznych będących w kolportażu Dostawcy, wyszczególnionych w załączniku nr 1 . 
  

  §2 

/Termin realizacji umowy/ 

 

Umowa będzie obowiązywała od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej niż od 01.01.2023 roku do dnia 
31.12.2023 roku. 

§3 

/Warunki wykonania umowy/ 

 

1. Dostawca gwarantuje systematyczne dostarczanie do Odbiorcy prasy, zgodnie z załącznikiem nr 1 
do umowy, w terminach określonych w ust. 3.  
 

2. Miejscem dostawy jest siedziba Odbiorcy:  

- Al. Jerozolimskie 11/19, 00-508 Warszawa. 

 
3. Dostawca zobowiązany jest do dostarczania zamówionej prasy: 

a) od poniedziałku do piątku do godziny 700 w przypadku tytułów ukazujących się codziennie; 
b)  w terminie 2 dni roboczych od dnia wydania - w przypadku tytułów ukazujących się 

periodycznie. 
 

4. Odbiorca zobowiązany jest do: 
a) odbierania zamówionych egzemplarzy w miejscu i czasie określonym umową, 
b) codziennego sprawdzania zawartości paczki z dowodem dostawy dostarczonym wraz z prasą.  
 

5. W przypadku niezgodności dostawy z umową, Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia 
brakujących egzemplarzy oraz wymiany wadliwych egzemplarzy w terminie: 

a) 3 godzin od otrzymania zawiadomienia - w przypadku tytułów ukazujących się codziennie;  
b) 2 dni od otrzymania zawiadomienia - w przypadku wydawnictw periodycznych - tygodników; 
c) 7 dni od otrzymania zawiadomienia - w przypadku pozostałych wydawnictw periodycznych. 
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6. Zawiadomienie o niezgodności dostawy z umową, o którym mowa w ust 5, Odbiorca może zgłaszać   

Dostawcy pisemnie, e-mailem na adres Dostawcy: …………………  

lub telefonicznie na numer telefonu Dostawcy ……………... 

7. Odbiorcy przysługuje prawo dokonywania zmian umowy w zakresie tytułów umieszczonych             

w załączniku  nr 1, ich liczby oraz ilości egzemplarzy. Zmiany zgłaszane będą Dostawcy drogą 

elektroniczną na  adres email wskazany w ust. 6.  

8.  Osobami odpowiedzialnymi za prawidłowe wykonanie umowy są: 

a) ze strony Dostawcy ……………………………… 

b) ze strony Odbiorcy ………………………………. 

  

§ 4 

/Wynagrodzenie i termin zapłaty/ 

 

1. Za prawidłową realizację umowy Odbiorca zapłaci  Dostawcy maksymalne łączne wynagrodzenie 
brutto nie wyższe niż .......... zł (słownie złotych: ..... /100).  
 

2. Dostawca gwarantuje niezmienność cen określonych w załączniku nr 1 w ciągu całego okresu 
obowiązywania umowy. 

 
3. Dostawca, nie wcześniej niż po dostarczeniu pierwszych egzemplarzy prasy wystawi fakturę VAT, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, gdzie wskaże: 
a. Nabywcę:      b.  Odbiorcę i płatnika:  
Miasto Stołeczne Warszawa    Zarząd Oczyszczania Miasta 
Plac Bankowy 3/5      Al. Jerozolimskie 11/19 
00-950 Warszawa     00-508 Warszawa 
NIP: 525-22-48-481 

c. numer i datę zawarcia umowy 

d. numer rachunku bankowego przeznaczonego do obsługi płatności zastosowaniem mechanizmu 

podzielonej płatności w rozumieniu art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2022 

r. poz. 931 z późn. Zm.) -  w przypadku Dostawcy będącego zarejestrowanym czynnym podatnikiem 

VAT, 

     oraz będzie zobowiązany dostarczyć ją: 

 na adres: Zarząd Oczyszczania Miasta, Al. Jerozolimskie 11/19, 00-508 Warszawa lub 

 elektronicznie wyłącznie za pośrednictwem Platformy Fakturowania (PEF). 
 

4. Odbiorca nie będzie zobowiązany do odbioru faktury elektronicznej przesyłanej inną drogą niż za 
pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) oraz nieposiadającej numeru 
umowy nadanego przez Odbiorcę. 
Odbiorca nie wyraża zgody na przesyłanie za pośrednictwem Platformy Elektronicznego     
Fakturowania (PEF) innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych. 

 

5. Zapłata za wykonane usługi  dokonana będzie przelewem na rachunek bankowy Dostawcy 
wskazany w fakturze, w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Odbiorcę prawidłowo wystawionej 

faktury papierowej lub od daty otrzymania przez Odbiorcę dokumentu UPO, w przypadku 
wystawienia prawidłowej faktury elektronicznej. 

6. Za termin zapłaty faktury uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Odbiorcy.  
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7. W przypadku złożenia faktury zawierającej nieprawidłowości, Dostawca zrzeka się jakichkolwiek 
roszczeń z tytułu przekroczenia terminu płatności, do momentu dostarczenia prawidłowo 
wystawionej faktury. 

 

8. Ostateczne rozliczenie prenumeraty nastąpi w IV kwartale 2023 r. i nie może przekroczyć kwoty               
podanej w ust. 1. 

9. Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa Dostawcy do dochodzenia odszkodowania na zasadach 
ogólnych i nie zwalnia Odbiorcy z obowiązku należytego  wykonania umowy.  

10. W przypadku naliczenia kar umownych zgodnie z § 5, Dostawca wyraża zgodę na ich potrącenie z 
przedłożonej faktury VAT na podstawie noty księgowej wystawionej przez Odbiorcę. 

§ 5 

/Kary umowne/ 

 

1. Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną w wysokości 0,1% maksymalnego łącznego 
wynagrodzenia brutto za  opóźnienia w wykonywaniu przedmiotu umowy w dostarczeniu: 

a) tytułów ukazujących się codziennie - za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki; 

b) w przypadku tytułów ukazujących się periodycznie - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 
 

2. Odbiorca może rozwiązać niniejszą umowę bez wypowiedzenia, w przypadku gdy Dostawca 
trzykrotnie w ciągu jednego miesiąca nie dostarczy tytułów w terminie określonym w § 3 ust. 3a 
lub 3b lub w przypadku innego rażącego naruszenia przez Dostawcę postanowień niniejszej 
umowy. 

 
3. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn wskazanych w ust. 2 Dostawca zapłaci Odbiorcy karę 

umowną w wysokości 5% maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto.  
 
4. Niezależnie od naliczenia kar umownych, Odbiorca ma prawo dochodzenia odszkodowania na 

zasadach ogólnych. 
 
5. Łączna maksymalna wartość kar umownych naliczanych w ramach umowy nie przekroczy wartości 

20% maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym jest mowa w §4 ust.1. 
 

§6 

/Szczególny tryb odstąpienia od umowy/ 

 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 
wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu, Odbiorca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  
 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Dostawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 
z tytułu wykonania części umowy. 
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§7 

/Udostępnienie informacji publicznej/ 

 

1. Dostawca oświadcza, że znany mu jest fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności przedmiot 
umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 
ustawy z dnia 06 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022  
r. poz. 902), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy. 

 
2. Dostawca wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 1, zawartych  

w niniejszej umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, 
a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – również w zakresie firmy.  
 

§8 

/Postanowienia końcowe/ 

 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 
3. Prawa Dostawcy z tytułu niniejszej umowy, nie mogą być przez Dostawcę przeniesione na osoby 

trzecie ani w całości, ani w części bez pisemnej zgody Odbiorcy pod rygorem nieważności. 

 

4. Spory wynikające z niniejszej umowy rozpatrywać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby 
Odbiorcy. 

 

5. Podpisany przez strony załącznik stanowi integralną część umowy. 

 

6. Komórką organizacyjną Odbiorcy odpowiedzialną za techniczną stronę realizacji umowy jest Dział 
Administracyjno-Gospodarczy. 

 

7. Niniejszą umowę sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 

 

                 

 

 

                 ODBIORCA   DOSTAWCA 



Załącznik nr 3 do ogłoszenia 

 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.)), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Oczyszczania Miasta 
         z siedzibą w Warszawie adres: Al. Jerozolimskie 11/19, 00-508 Warszawa. Z Administratorem można się 
 skontaktować poprzez adres e-mail: zom@zom.waw.pl) lub pisemnie na adres siedziby Administratora; 
2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych z którym można  się kontaktować  w sprawach 

dotyczących Pani/Pana danych osobowych wysyłając email na adres: iod@zom.waw.pl lub pisemnie na 
adres siedziby Administratora; 

3. Pani/Pana  dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania                          
o udzielenie zamówienia oraz zawarcia umowy,  a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek 
prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający                           
na Zarządzie Oczyszczania Miasta jako jednostce sektora finansów publicznych; 

4. Pani/Pana  dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 
przetwarzania, nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. ustawie z dnia 14 lipca                        
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2019 r, poz. 553 ze zm.); 

5. Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od wykonawców, których dane dotyczą lub innych 
podmiotów na których zasoby powołują się wykonawcy; 

6. Przetwarzane dane osobowe  obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, numer 
CEIDG, numer KRS oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą ofertę i inną korespondencję 
wpływającą do Zarządu Oczyszczania Miasta w celu udziału w postępowaniu o udzielenie 
przedmiotowego zamówienia publicznego; 

7. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych 
podmiotów upoważnionych  na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w 
interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów 
prowadzących działalność kontrolną wobec Zarządu Oczyszczania Miasta. Dane osobowe                                          
są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych; 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora danych osobowych: 
 dostępu do swoich danych osobowych, 
 ich sprostowania, 
 ograniczenia ich przetwarzania, 
 przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych, 
 wniesienia sprzeciwu. 

9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza 
przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa); 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane do państwa trzeciego ani organizacji 
międzynarodowej; 

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu 
podejmowaniu decyzji; 

12. Jednocześnie Zarząd Oczyszczania Miasta przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku 
informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane 
zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym  postępowaniem i które Zamawiający pośrednio 
pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba, że ma zastosowanie co najmniej jedno 
z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 
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