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                                                                                                                                                           Załącznik nr 5 do SIWZ                                                                                                                              
                                                                                                                          Nr postepowania: BZP.2710.14.2020 .JS 

 
Umowa nr WMI.BWMI…… .2020.U.RK (WZÓR ) 

 
Dotycząca obsługi prenumeraty zagranicznych czasopism naukowych w roku 2021 zawarta dnia 
………………….. 2020 r. 

pomiędzy: 
Uniwersytetem Wrocławskim , 

pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław 
NIP 896-000-54-08, REGON 000001301 (VAT UE PL 8960005408) reprezentowanym przez: 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 
……………………………………………………… 

zwanym w dalszej części "Zamawiaj ącym " 
 

oraz: 
…………………………….. 
…………………………….. 

NIP …………………., REGON ……………… KRS ………………… 
reprezentowaną przez Prokurentów: 

Irenę Księżopolską i Małgorzatę Zdanowską 
zwanymi w dalszej części “Wykonawc ą”. 

 
 

§ 1 
 

Umowa zostaje zawarta w efekcie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z 
29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), wygranego przez Wykonawcę, 
obejmującym czasopisma zachodnioeuropejskie i amerykańskie. Podstawą zawarcia umowy jest 
przedstawiona przez Wykonawcę oferta z dnia:……………2020, stanowiąca załącznik nr 1 do SIWZ 
(formularz cenowy oferty). 
 

§ 2 
 
Przedmiotem umowy jest obsługa prenumeraty kompletu czasopism zagranicznych oraz płatnych i 
gwarantowanych bezpłatnych dostępów online do czasopism, wymienionych w ofercie przywołanej w 
§ 1. 
Dostawa czasopism opatrzonych datą wydania od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku będzie 
realizowana sukcesywnie, w miarę ich ukazywania się. 
W przypadku opóźnień wydawców w opublikowaniu numerów czasopism objętych planem 
wydawniczym roku 2020 zobowiązania Wykonawcy przechodzą na lata następne. 
 

§ 3 
 
1.  Koszt brutto prenumeraty przedstawionych do wyceny czasopism zagranicznych na rok 2021 
wynosi: ……………………. PLN (słownie brutto:…………………………………………………………..). 
2.  Koszt prenumeraty obejmuje koszt opłaty za dostawę bezpośrednią (od wydawcy do Biblioteki) 
pocztą zwykłą, z wyjątkiem tytułów, które rozsyłane są wyłącznie pocztą lotniczą. Czasopisma 
niezwłocznie po ukazaniu się dostarczane są na adres wskazany na zamówieniu. 
3.  Ustalony koszt prenumeraty na rok 2021 jest ostateczny i nie może ulec zmianie. 

 
§ 4 

 
1.  Należność określona w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy zostanie uregulowana przez Zamawiającego na 
konto Wykonawcy: 
…………………………………………………………………………. 
w formie przedpłaty na podstawie niniejszej umowy w terminie 21 dni od daty podpisania umowy. 
Wykonawca wystawi fakturę VAT (w PLN) nie później niż w 7-ym dniu kalendarzowym po otrzymaniu 
przedpłaty. 
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2.  Za dzień zapłacenia należności Strony uznają dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku 
bankowego Zamawiającego. 
3. O ile Dostawca jest płatnikiem podatku VAT, Dostawca oświadcza, ze rachunek 
bankowy ujawniony na fakturach będzie zgodny z rachunkiem bankowym ujętym  
w wykazie podatników VAT zgodnie regułami prawnymi obowiązującymi w kraju 
rejestracji działalności Dostawcy.  
 

 
§ 5 

 
1.  Strony ustalają, że miejscem realizacji zamówienia i adresem dostaw jest: 
Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego 
Biblioteka WMI 
Plac Grunwaldzki 2/4 
50-384 Wrocław 
 
2.  Czasopisma będą dostarczane na wskazany w pkt. 1 adres zgodnie z planem wydawniczym na rok 
2021 poszczególnych tytułów, zabezpieczone w sposób uniemożliwiający ich zniszczenie podczas 
transportu. 

§ 6 
 
1. Reklamacje brakujących numerów Zamawiający będzie składał u Wykonawcy pocztą elektroniczną 
lub bezpośrednio na stronie Wykonawcy: 
- do 6 miesięcy po planowym miesiącu opublikowania numeru 
- do 12 miesięcy od daty otrzymania numeru, jeżeli Zamawiający stwierdzi wadę techniczną numeru. 
2. Kontakt i korespondencja dotycząca realizacji umowy a także obsługa strony serwisowej z 
wykazem prenumerowanych przez Zamawiającego czasopism, służąca do monitorowania 
prenumeraty oraz składania reklamacji, będzie w języku polskim. 
3. Wykonawca zapewni wgląd w historię składanych reklamacji przez okres trwania umowy oraz w 
latach następnych - w przypadku opóźnień wydawców w opublikowaniu numerów czasopism objętych 
planem wydawniczym w roku 2021 – tj. dopóki wszystkie numery prenumerowanych czasopism za 
2021 nie zostaną dostarczone do Zamawiającego. 
4. Za numery niedostarczone z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający otrzyma fakturę 
korektę równą wartości przedmiotu reklamacji, ustalonej w stosunku do całości opłaty za dany tytuł. 
5. Za numery niedostarczone z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Zamawiający ma prawo żądać 
dostarczenia brakujących numerów niezależnie od kosztów dostawy albo fakturę korygującą, a także 
zapłacenia kary umownej w wysokości 0,1% całości opłaty za dany tytuł za każdy dzień opóźnienia. 
6. Reklamacje niedziałających płatnych i gwarantowanych bezpłatnych dostępów online do 
czasopism, Zamawiający będzie składał u Wykonawcy pocztą elektroniczną niezwłocznie po ich 
ujawnieniu. 
7. Wykonawca ma dwa tygodnie od zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego na naprawę 
dostępów online do zgłoszonych czasopism. Za każdy dzień opóźnienia w naprawie – zarówno 
płatnych jak i gwarantowanych bezpłatnych dostępów online do czasopism - Zamawiający ma prawo 
żądać od Wykonawcy zapłacenia kary umownej w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy. 
 

§ 7 
 
Wykonawca nie może przekazać praw i obowiązków wynikających z umowy oraz przenieść 
wierzytelności z niej wynikających na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego. 
 

§ 8 
 
W okresie obowiązywania umowy i niezakończonych rozliczeń z niej wynikających, Wykonawca ma 
obowiązek informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej prowadzonej działalności 
gospodarczej, o postępowaniu likwidacyjnym, upadłościowym lub restrukturyzacyjnym, o zmianie 
siedziby firmy (oraz adresu zamieszkania właściciela, wspólników firmy) pod rygorem skutków 
prawnych zaniechania, w tym uznania za dostarczoną korespondencji kierowanej na ostatni adres 
podany przez Wykonawcę. 
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§ 9 
 
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 
a.  Wykonawca opóźnia się z dostawą z przyczyn niezależnych od Wydawcy, tj. w przypadku gdy 
czasopismo ukazuje się drukiem, a Wykonawca opóźnia się z dostawą o co najmniej 14 dni 
b.  zostaje ogłoszona upadłość likwidacyjna Wykonawcy albo zostaje wszczęte postępowanie 
restrukturyzacyjne. 
2.  Zamawiający może także odstąpić od umowy w razie istotnej zmiany okoliczności powodujących, 
że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć przy 
zawarciu niniejszej umowy. 

§ 10 
 

1.  W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn nieleżących po stronie 
Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10% wartości przedmiotu 
umowy. 
2.  W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10% wartości przedmiotu 
umowy. 
3.  W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 10% wartości przedmiotu 
umowy. 
4.  Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego wysokości naliczonych kar 
na zasadach ogólnych. 
 

§ 11 
 
W przypadku gdy niemożliwa jest realizacja umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem prawa do kary umownej 
w wysokości 10% wartości umowy. 
 

§ 12 
 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Uniwersytetu 
Wrocławskiego, jeden dla Wykonawcy. 

§ 13 
 
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy będą miały zastosowanie przepisy Prawa 
Zamówień Publicznych i przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 14 
 

Wszelkie zmiany do umowy a także jej rozwiązanie lub odstąpienie od niej, wymagają formy pisemnej 
pod rygorem nieważności. 
 

§ 15 
 
Spory mogące wyniknąć przy wykonaniu postanowień umowy, strony będą załatwiać na drodze 
ugody, a w przypadku jej nie zawarcia właściwym dla rozstrzygnięcia sporu będzie miejscowy sąd 
powszechny dla Uniwersytetu Wrocławskiego. 
 
 
 
 

Zamawiający:                                                                                                       Wykonawca: 
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Źródło finansowania: Subwencja MNISW Wydział Matematyki i Informatyki: działalność badawcza. 


