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sygnatura: ZP-072/2017                 Załącznik nr 6 a 
 

 

U  M  O  W  A   nr …  (wzór umowy) 

 

W dniu ………………….……… w Toruniu, pomiędzy Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu,  
ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń, NIP: PL 879-017-72-91, REGON: 000001324, reprezentowanym przez: 

…………………………………………………..……………………………………….……………………………….., 
zwanym dalej w treści Zamawiającym, 

a    ………………………….…………………………………………………………………….…………………..….,  
reprezentowanym  przez : 

……………………………………….…………………………………………………………………………………….., 
zwanym dalej w treści Wykonawcą, w rezultacie wyboru oferty Wykonawcy i udzielenia zamówienia publicznego 
w myśl przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1579), zwanej dalej Ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego, zawarta została umowa o następującej  
treści: 
 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

 
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa, w prenumeracie na 2018 rok, czasopism zagranicznych 

drukowanych, zwanych dalej „czasopismami”, wskazanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
i ofercie stanowiących załączniki do umowy, zgodnie z zamówieniem publicznym o sygnaturze ZP-072/2017 
– część pierwsza zamówienia. 

2. Przedmiot zamówienia, o którym mowa powyżej obejmuje dokonywanie przez Wykonawcę rozpoznania 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz formalności odprawy celnej czasopism na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej.  

3. Zamawiający zastrzega, że faktyczna liczba czasopism składających się na przedmiot umowy może być 
niższa od liczby podanej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, co będzie skutkowało 
zmniejszeniem wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. Z tego tytułu Wykonawcy nie 
przysługują żadne roszczenia finansowe lub prawne. 

4. Zmniejszenie liczby czasopism, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu może nastąpić w drodze 
rezygnacji zgłoszonej Wykonawcy w terminie do dnia 30 listopada 2017 roku i obejmującej część 
przedmiotu umowy o wartości nie większej niż 15% wartości łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 
4 ust. 1 umowy. 

5. Zmniejszenie zakresu zamówienia może również nastąpić w wyniku zaprzestania wydawania czasopisma 
przez wydawnictwo, o czym Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego, po czym Wykonawca 
wystawi, w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia zaprzestania wydawania czasopisma stosowną fakturę 
korygującą, pomniejszającą rzeczywisty koszt prenumeraty i dokona zwrotu opłat za niedostarczone 
egzemplarze, a w sytuacji niewystawienia faktury wystawi notę uznaniową na kwotę stanowiącą należność 
za niedostarczone egzemplarze.  

6. Zmniejszenie liczby czasopism, o którym mowa w ust. 3 albo zmniejszenie liczby egzemplarzy, o którym 
mowa w ust. 5 nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga aneksu. 

7. Zamawiający oświadcza, że przedmiotem umowy są czasopisma przeznaczone do użytku wewnętrznego dla 
celów badawczych, naukowych i dydaktycznych. 
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§ 2 
REALIZACJA PRZEDMIOTU UMOWY 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do systematycznego i kompletnego dostarczania czasopism, sukcesywnie w 

miarę ich publikowania, od numeru pierwszego przypadającego na 2018 r. (nawet jeśli ukazał się w 2017 r.) 
do numeru ostatniego przypadającego na 2018 r. (nawet jeśli ukazał się w 2019 r.), z zachowaniem terminu 
dostawy: do 4 tygodni od daty wydania czasopisma. 

2. Wykonawca posiada na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej siedzibę działalności gospodarczej lub stałe 
miejsce prowadzenia działalności, z którego dostawa czasopism drukowanych będzie dokonywana w 
systemie Wykonawca – Zamawiający. 

3. Czasopisma drukowane będą dostarczane wraz ze specyfikacją na adres: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w 
Toruniu, Biblioteka Uniwersytecka, ul. Gagarina 13, 87-100 Toruń.  

4. Czasopisma drukowane muszą być tak zapakowane, aby zapobiec uszkodzeniu lub pogorszeniu ich stanu 
podczas transportu do miejsca przeznaczenia. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) zapewniania kompletności dostaw zamówionych czasopism wraz z numerami specjalnymi, 
2) zapewnienia, bez dodatkowego wynagrodzenia, dostępu do elektronicznych wersji czasopism, o ile 

wydawca oferuje taki dostęp w ramach prenumeraty wersji drukowanej,  
3) zapewnienia Zamawiającemu elektronicznego serwisu do obsługi prenumeraty drukowanej z funkcją 

podstawową do składania reklamacji, 
4) przeszkolenia, bez dodatkowego wynagrodzenia, dwóch pracowników Zamawiającego w zakresie 

obsługi oferowanego serwisu przeznaczonego dla czasopism będących przedmiotem zamówienia, 
5) niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach wydawniczych dotyczących 

zaprenumerowanych czasopism, w szczególności zmianach tytułu i częstotliwości ukazywania się.  

6. Zamawiający zobowiązuje się do: 
1) reklamowania niekompletnych lub wadliwych numerów czasopism w terminie 7 dni od daty dostawy,  
2) udostępnienia Wykonawcy, w terminie do pięciu dni od daty podpisania niniejszej umowy, adresów IP 

wszystkich komputerów, z których Zamawiający będzie miał dostęp sieciowy do prenumerowanych 
czasopism elektronicznych.  

7. Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy, uprawnionymi do kontaktu z Zamawiającym ze strony 
Wykonawcy są: 

1) P. … 
2) P. … 

8. Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy, uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcą ze strony 
Zamawiającego są: 

1) Pani Wiesława Majka – specjalista ds. Akcesji Czasopism, tel. 56 6114494, adres poczty elektronicznej: 
Wieslawa.Majka@bu.uni.torun.pl , 

2) Pani Magdalena Gołota-Majewska – Kierownik Oddziału Czasopism, tel. 56 6114494, adres poczty 
elektronicznej: Magdalena.Golota-Majewska@bu.umk.pl. 

9. Zmiany osób wskazanych powyżej mogą następować w dowolnej chwili, po uprzednim powiadomieniu 
drugiej strony. Zmiany takie nie stanowią zmiany umowy. 

 
§ 3 

REKLAMACJE 
 
1. Wykonawca zobowiązuje się do reklamowania brakujących lub wadliwych numerów czasopism  

i prowadzenia całości korespondencji z wydawcami. Korespondencja Wykonawcy z Zamawiającym 
prowadzona będzie w języku polskim. 

mailto:Wieslawa.Majka@bu.uni.torun.pl
mailto:Magdalena.Golota-Majewska@bu.umk.pl
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2. Reklamacje brakujących numerów będą składane przez Zamawiającego w udostępnionym przez 
Wykonawcę serwisie online niezwłocznie po stwierdzeniu braku. Dodatkowymi trybami składania 
reklamacji mogą być: poczta elektroniczna lub faks. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do potwierdzania przyjęcia reklamacji w ciągu 24 godzin od momentu jej 
przekazania i udzielenia odpowiedzi na reklamację najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia jej zgłoszenia, a po 
bezskutecznym upływie tego terminu, reklamacja będzie uważana za uznaną w całości zgodnie z żądaniem 
Zamawiającego.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia niedostarczonych numerów czasopism oraz dostarczenia w 
miejsce egzemplarzy wadliwych, czasopism wolnych od wad w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty 
zgłoszenia reklamacji dotyczącej czasopisma w wersji drukowanej. 

5. W przypadku nie dostarczenia egzemplarza wolnego od wad lub egzemplarza zastępczego za egzemplarz z 
wadą techniczną, Wykonawca wystawi, w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia reklamacji, stosowną 
fakturę korygującą, pomniejszającą rzeczywisty koszt prenumeraty i dokona zwrotu opłat za nieuzupełnione 
braki i niedostarczone egzemplarze wolne od wad lub egzemplarze zastępcze. 

                    
§ 4 

WARTOŚĆ UMOWY 
 

1. Łączne wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy wynosi nie więcej niż: 

 brutto ……………. zł (słownie złotych: ……………………………………..), w tym należny podatek VAT. 

2. Zamawiający zastrzega, że w konsekwencji okoliczności, o których mowa w § 1 ust. 3-5 umowy oraz w § 3 
ust. 5 umowy wynagrodzenie łączne określone w ust. 1 niniejszego paragrafu może być niższe. 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu niniejszej umowy, tj. koszty zakupu czasopism, koszty własne Wykonawcy, takie jak w 
szczególności: koszty dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, koszty szkolenia, 
cło, koszty odprawy celnej, podatek, i nie podlega zmianie.  

 
§ 5 

WARUNKI PŁATNOŚCI 
 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, w 
czterech równych ratach, w terminach do dnia: 28.02.2018 r., 31.05.2018 r., 31.08.2018 r.,  31.10.2018 r. na 
rachunek bankowy Wykonawcy nr …………………………………. .  

2. Za dzień dokonania zapłaty strony uznają dzień, w którym zostanie obciążony rachunek bankowy 
Zamawiającego. 

3. W przypadku nieterminowej zapłaty należności Wykonawca może żądać od Zamawiającego ustawowych 
odsetek za opóźnienie. 

 
§ 6 

KARY UMOWNE 
          
1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości: 

1) 20% wynagrodzenia łącznego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy - w przypadku odstąpienia od 
umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego lub odstąpienia od umowy 
przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  

2) trzykrotnej ceny brutto niedostarczonego numeru - w przypadku niedostarczenia zamówionego numeru 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
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3) 0,05% wynagrodzenia łącznego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia - 
w przypadku niedotrzymania terminu dostawy lub terminu załatwienia reklamacji z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy. 

2. Strony ustalają, że kara umowna może być potrącona przez Zamawiającego z dowolnej należności 
Wykonawcy, na podstawie odrębnej noty księgowej. W przypadku niewystawienia faktur, zapłata kar 
umownych nastąpi w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę noty obciążeniowej. 

3. Zastrzeżona wyżej kara umowna nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania 
uzupełniającego  na zasadach ogólnych. 

4. Wykonawca nie ponosi kary za niedostarczenie czasopisma w sytuacji zaprzestania jego wydawania przez 
wydawnictwo. 

 
§ 7 

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 
 
1. W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia sprawy sporne będą rozstrzygane na drodze sądowej 

przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będzie miało zastosowanie prawo polskie,  
a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz Ustawy. 

3. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności i odbywają się wyłącznie na warunkach wskazanych w Ustawie. 

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

 

  Zamawiający               Wykonawca                                                                                                           

 

 


