
 
 

 

Załącznik nr 7 do SIWZ 

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

zawarta w dniu .............. r. w Olsztynie pomiędzy:  

Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 

z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn 

utworzony na mocy Ustawy z dnia 9 lipca 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie (Dz. U. Nr 69, poz. 762) 

NIP: 739 30 33 097, REGON: 510884205,  

zwanym dalej „Zamawiającym”, którego reprezentuje: 

Kanclerz - dr inż. Aleksander Socha 

a 

firmą  

.................................................................... z siedzibą ……….. 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ………., Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ………….. 

NIP: ............................. , REGON: ......................... 

zwanym dalej „Sprzedawcą”, którego reprezentuje: 

.........................-  ............................... 

o następującej treści: 

 

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia nr 435/2019/PN/DZP realizowanego na podstawie 

Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)  

i aktami wykonawczymi oraz następstwem dokonanego przez Zamawiającego w dniu .…....... 

wyboru oferty w części nr ………….. w przetargu nieograniczonym. 

 

§1 

Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy 

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa czasopism zagranicznych w prenumeracie w 

latach 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. (od numeru pierwszego do ostatniego za rok 2020) wraz z 

bezpłatnymi dostępami on-line oraz zakupem bazy ISSN dla Uniwersytetu Warmińsko – 

Mazurskiego w Olsztynie. 

2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać czasopisma zagraniczne wskazane w części nr  ….. 

stanowiącym Załącznik do niniejszej umowy. 

3. Integralną częścią umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta 

Sprzedawcy. 

4. Sprzedawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem należytej 

staranności.  

5. Sprzedawca zapewni w okresie obowiązywania niniejszej umowy pełną ochronę danych 

osobowych oraz zgodność ze wszelkimi obecnymi oraz przyszłymi przepisami prawa 

dotyczącymi ochrony danych osobowych. 

 

 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/9_lipca
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§2 

Termin realizacji przedmiotu umowy 

1. Termin wykonania zamówienia wynosi: od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. (od 

ukazania się numeru pierwszego za rok 2020 do ostatniego numeru w prenumeracie za rok 

2020. 

 

§3 

Cena i warunki płatności 

1. Cena na podstawie której Zamawiający dokonał wyboru oferty wynosi: 

Część nr …. 

Cena netto/brutto: …………………………… EURO (słownie: ………………………… 

00/100) w tym obowiązujący podatek VAT/ wybór oferty będzie prowadził do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego. 

2. Podane w ofercie ceny brutto nie będą podlegały zmianom w trakcie trwania niniejszej umowy.  

3. Cena określona w §3 ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z dostarczeniem przedmiotu 

umowy w tym: ubezpieczenie, transport, opakowanie, dokumentację użytkownika oraz wszelkie 

inne opłaty związane z wykonaniem umowy.  

4. Płatność wynikająca z realizacji umowy za sukcesywne dostarczanie prasy nastąpi z góry w 

wysokości 100% wartości umowy w walucie polskiej przeliczając kwotę EURO na PLN po 

średnim kursie NBP z dnia zawarcia umowy.  

5. Sprzedawca wystawi fakturę w walucie polskiej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami.  

6. Faktura wystawiona przez Sprzedawcę wskazywać musi numer umowy, z której wynika 

płatność.  

7. Faktura, poza wymogami księgowymi powinna zawierać:  

− tytuł czasopisma,  

− ilość egzemplarzy,  

− ilość numerów (od-do), którą obejmuje umowa.  

8. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia poprawnie wystawionej faktury na adres: 

Biblioteka Uniwersytecka, ul. Oczapowskiego 12b, 10-719 Olsztyn, pokój nr 111 w terminie 7 

dni od podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy. 

9. Faktury wystawione będą na adres Zamawiającego: Uniwersytet Warmińsko- Mazurski,  

ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn.  

10. Sprzedawca zobowiązuje się do systematycznego wystawiania faktur korygujących w 

przypadku niemożności zrealizowania części dostaw objętych fakturą związanych z 

zaprzestaniem ukazywania się określonych tytułów czasopism lub brakiem możliwości ich 

dostarczenia w ciągu kolejnych 6 miesięcy. Sprzedawca wystawi fakturę korygującą i dokona 

zwrotu zapłaty za niezrealizowaną dostawę w terminie 21 dni od daty powzięcia takiej 

informacji przez Sprzedawcę lub jej ujawnienia przez Zamawiającego. 

11. Zamawiający zapłaci cenę sprzedaży przelewem na konto wskazane przez Sprzedawcę, w ciągu 

30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień 

obciążenia rachunku Zamawiającego.  

12. Zamawiający jest uprawniony do odmowy zapłaty ceny w przypadku wystawienia faktury w 

sposób niezgodny z niniejszym paragrafem.  

13. Zamawiający umożliwia Wykonawcy, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 9 

listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na 

roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, przesłanie 

ustrukturyzowanych faktur elektronicznych poprzez Platformę Elektronicznego Fakturowania: 

https://efaktura.gov.pl/. 
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§4 
Prawa i obowiązki stron umowy 

1. Sprzedawca zobowiązuje się do: 

1.1. systematycznej dostawy czasopism zagranicznych, zgodnie z przedmiotem zamówienia  

i wykazem tytułów, bezpośrednio od wydawcy w miarę ukazywania się, tzn.: 

• z krajów europejskich: nie później niż w terminie 4 tygodni od dnia wydania przez 

wydawcę, 

• z krajów pozaeuropejskich: nie później niż w terminie 7 tygodni od dnia wydania 

przez wydawcę. 

1.2. zaoferowania Zamawiającemu w zakresie prenumeraty naukowych czasopism zakresu 

świadczeń odpowiadających warunkom prenumeraty instytucjonalnej, 

1.3. dostawy zamówienia w sposób kompletny i regularny na adres: 

a) Biblioteka Uniwersytecka, ul. Oczapowskiego 12b, 10-719 Olsztyn – wszystkie tytuły 

czasopism wymienione w Załączniku nr 1 do SIWZ. 

1.4. niezwłocznego przekazywania w formie pisemnej informacji o zmianach dotyczących 

prenumerowanych czasopism, w szczególności zmiany tytułu i częstotliwości ukazywania 

się, zmiany formy z wydruku na on-line i odwrotnie, zaprzestania ukazywania się 

określonego czasopisma, 

1.5. potwierdzania realizacji zamówienia, w przypadku czasopism wydawanych z dużym 

opóźnieniem, 

1.6. zagwarantowania bezpłatnego pełnotekstowego dostępu od dnia 1 stycznia 2020 r. do 

czasopism drukowanych posiadających dostępy on-line, 

1.7. zagwarantowania dostępu do bazy ISSN, 

1.8. wymiany wadliwych egzemplarzy czasopism na wolne od wad, 

1.9. zagwarantowania, iż przynajmniej jeden pracownik posiada znajomość języka polskiego.  

2. Sprzedawca zapewni Zamawiającemu: 

2.1. dostęp do serwisu elektronicznego do obsługi prenumeraty drukowanej, 

2.2. bezpłatny dostęp do serwisu elektronicznego gwarantującego dostęp do wszystkich 

darmowych czasopism elektronicznych przysługujących z tytułu prenumeraty wersji 

drukowanej, do których wydawca umożliwia dostęp. 

2.3. dostęp do bazy ISSN,  

2.4. przeszkolenie dwóch pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi oferowanego 

serwisu przeznaczonego dla czasopism drukowanych będących przedmiotem zamówienia  

i w zakresie skonsolidowanego systemu umożliwiającego dostęp do wersji on-line 

czasopism stanowiących przedmiot zamówienia. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do: 

3.1. odbierania zamówionych egzemplarzy w miejscu i czasie uzgodnionym ze Sprzedawcą, 

3.2. sprawdzania kompletności dostawy z przedstawionym do potwierdzenia dowodem 

dostawy. 

4. Do kontaktów w sprawie niniejszej umowy ze strony Sprzedawcy upoważniony/a jest: 

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

5. Do kontaktów w sprawie niniejszej umowy ze strony Zamawiającego upoważniony/a jest: 

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

 

§5 

Warunki reklamacji 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania reklamacji na numery czasopism, które nie 

zostały dostarczone przez Sprzedawcę oraz w razie stwierdzenia, że dostarczone egzemplarze 

zamówionych czasopism są wadliwe lub uszkodzone. 
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2. W przypadku niezgodności dostawy z zamówieniem, niedostarczenia czasopism w terminie lub 

braków w przedmiocie dostawy Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego złożenia 

reklamacji (faxem lub pocztą elektroniczną) w ciągu 7 dni roboczych od dnia dostawy. 

3. Sprzedawca potwierdza przyjęcie reklamacji w ciągu 24 godzin od chwili doręczenia  

i zobowiązuje się dostarczyć brakujące lub nowe wolne od wad i uszkodzeń egzemplarze  w 

terminie 21 lub 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego. W przypadku 

odmowy uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zobowiązuje się udzielić odpowiedzi 

zawierającej uzasadnienie odmowy, w terminie  7 dni roboczych  od dnia jej zgłoszenia. Po 

bezskutecznym upływie tego terminu, reklamacja uważana będzie za uznaną zgodnie z 

żądaniem Zamawiającego. 

4. W przypadku otrzymania wadliwego lub uszkodzonego egzemplarza zamówionego 

czasopisma, Zamawiający zwraca reklamowany egzemplarz na adres i koszt Sprzedawcy  

z żądaniem jego wymiany, zaś Sprzedawca niezwłocznie, w terminie określonym w ust. 3, 

dostarcza egzemplarz bez wad na swój koszt. 

 

§6 

Kary umowne 

1. Sprzedawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1.1. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Sprzedawcy w wysokości 10% 

ceny określonej w §3 ust. 1, 

1.2. za każdy dzień opóźnienia w terminie dostawy wskazanym w §4 ust. 1 ppkt. 1.1. 

niniejszej umowy w wysokości 2% ceny brutto za roczną prenumeratę niedostarczonego 

czasopisma, za każdy dzień opóźnienia liczony od ostatniego dnia wyznaczonego na 

dostarczenie przedmiotu umowy. 

1.3. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie reklamacji w wysokości 

wysokości 2% ceny brutto za roczną prenumeratę wadliwego czasopisma za każdy dzień 

opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wady. 

1.4. w razie opóźnienia w wystawieniu faktury korygującej o której mowa w §3 ust. 11  w 

wysokości 10% wartości faktury korygującej za każdy dzień opóźnienia.     

2. W przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym  

w niniejszej umowie, Sprzedawcy ma prawo żądać od Zamawiającego zapłaty odsetek za 

opóźnienia w wysokości ustawowej. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przekraczającego należne kary umowne. 

 

§7 

Warunki odstąpienia od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

1.1. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć  

w chwili zawarcia umowy - w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o 

okolicznościach uzasadniających wykonanie prawa odstąpienia,  

1.2. w przypadku niewywiązania się przez Sprzedawcę z postanowień niniejszej umowy w 

szczególności w przypadku niedotrzymania przez Sprzedawcę terminu dostawy 

przedmiotu umowy określonego w §2 ust. 1 oraz §4 ust. 1 pkt. 1.1.  oraz opóźnienia w 

usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi oraz w przypadku dalszego, 

nienależytego wykonywania umowy przez Sprzedawcę, pomimo dwukrotnego  

zgłoszenia na piśmie zastrzeżeń Zamawiającego co do sposobu realizacji umowy – w 

terminie 60 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających 

wykonanie prawa odstąpienia. 
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2. Zamawiający może wykonać prawo odstąpienia poprzez złożenie oświadczenia w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

4. W przypadku wykonania przez Zamawiającego prawa odstąpienia Sprzedawca jest 

zobowiązany do wystawienia faktury korygującej i zwrotu wynagrodzenia za niezrealizowany 

przedmiot umowy w terminie 10 dni od otrzymania zawiadomienia o odstąpieniu od umowy od 

Zamawiającego 

 

§8 

Zmiany w umowie 

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje w ramach zawartej umowy zmiany dotyczące: 

2.1. terminu realizacji umowy, ze względu na wystąpienie okoliczności niedających się 

przewidzieć przed zawarciem umowy, np. działanie siły wyższej, jeżeli okoliczność ta 

nie była zależna od Sprzedawcy, 

2.2. zmiany terminu realizacji umowy, ze względu na wystąpienie okoliczności, których 

strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej 

staranności, 

2.3. zmiany zakresu prenumerowanych czasopism, w szczególności zmiany tytułu i 

częstotliwości ukazywania się, zmiany formy z wydruku na on-line i odwrotnie, 

zaprzestania ukazywania się określonego czasopisma. 

3. Na podstawie przesłanek wskazanych w art. 144 Ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje 

możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na 

podstawie, której dokonano wyboru Sprzedawcy. 

3. W przypadku zaistnienia sytuacji wskazanej w ust. 2 pkt. 2.1-2.2, strony ustalają nowy termin  

realizacji przedmiotu umowy.  

4. W przypadku zaistnienia sytuacji wskazanej w ust. 2 pkt. 2.3. strony ustalają nowy zakres 

realizacji przedmiotu umowy pod warunkiem, iż Sprzedawca przedstawi na piśmie 

uzasadnienie oraz oświadczenie wydawcy o zaistniałych zmianach. 

5. Wszelkie zmiany zapisów umowy winny być dokonywane w formie pisemnej (aneksu do 

umowy). 

6. Strony zobowiązują się do niezwłocznego poinformowania o każdorazowej zmianie siedziby.    

Okoliczności te nie będą stanowiły przesłanki do zmiany umowy. 
 

§9 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 

2. Strony zobowiązują się do rozstrzygnięcia wszelkich sporów wynikłych na tle realizacji 

niniejszej umowy przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Sprzedawcy. 

 

       

 ZAMAWIAJĄCY                                                     SPRZEDAWCA 

 

 

 
Sporządziła: Karolina Kostrzewa 


