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UMOWA nr 

 
pomiędzy: 
 
Uniwersytetem Wrocławskim,  
……………………………………………………..……………………………………………………….,  
z siedzibą we Wrocławiu, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław 
NIP: 896-000-54-08, REGON: 000001301, 
reprezentowanym przez ……………………………..………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………….…………………………………………………………… 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 
a 
…………………………………………………………………………………………………………………............ 
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr …………………………………. 
z siedzibą przy ul. ……………………………………………………………………….. 
NIP …………………………….. 
REGON ……………………….. 
reprezentowaną przez ………………………..……………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………….…………………………………………………………… 
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”, 
 
dalej zwani także Stronami lub każdy z osobna Stroną. 
 
 

Umowa została sporządzona w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju 
Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” oraz projektu „Zintegrowany Program 
Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego II na lata 2019-2023” współfinansowanych 
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój POWR.03.05.00-00-Z304/17 i 
POWR.03.05.00-00-Z310/18. 

 
§ 1 

1. Niniejszą umowę zawarto w ramach postępowania przeprowadzonego w trybie 
podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1ustawyz dnia  11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) – zwaną dalej 
„ustawą”. 

2. Umowa zostaje zawarta z Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę w 
ramach postępowania  nr………………………………………….. 

3. Wykonawca oświadcza, że jest przygotowany pod względem technicznym, posiada 
niezbędną wiedzę i potencjał do wykonania przedmiotu umowy oraz posiada środki 
finansowe niezbędne do realizacji przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca oświadcza i zobowiązuje się, że w trakcie realizacji przedmiotu umowy 
będzie ponosić odpowiedzialność za wszelkie swoje działania i zaniechania oraz za 
działania i zaniechania swoich pracowników orazosób trzecich, którymi będzie się 
posługiwał przy realizacji przedmiotu umowy. 

§ 2 
1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa książek bibliotecznych dla celów 

dydaktycznych dla wymienionych niżej jednostek: 
Część 1: Wydział Filologiczny,Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa -
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KSIĄŻKI ANGIELSKIE I- ZPU1; 
Część 2: Wydział Filologiczny, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa - 
KSIĄŻKI ANGIELSKIE II–ZPU1; 
Część 3: Wydział Filologiczny, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa - 
KSIĄŻKI ANGIELSKIE III-ZPU1; 
Część 4: Wydział Filologiczny, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa - 
KSIĄŻKI  
ANGIELSKIE IV -ZPU1; 
Część 5: Wydział Filologiczny, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa - 
KSIĄŻKI POLSKIE I –ZPU1; 
Część 6 : Wydział Filologiczny, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa - 
KSIĄŻKI POLSKIE II –ZPU1; 
Część 7: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Historyczny- 
KSIĄŻKI ZAGRANICZNE I –ZPU1; 
Część 8: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Historyczny- 
KSIĄŻKI ZAGRANICZNE II–ZPU1; 
Część 9: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Historyczny- 
KSIĄŻKI ZAGRANICZNE III –ZPU1; 
Część 10: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Historyczny- 
KSIĄŻKI POLSKIE I–ZPU1; 
Część 11: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Historyczny- 
Książki POLSKIE II –ZPU1; 
Część 12: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Historyczny- 
KSIĄŻKI POLSKIE III–ZPU1; 
Część 13: Wydział Filologiczny, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa - 
KSIĄŻKI POLSKIE III -ZPU1; 
Część 14: Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Germańskiej, Wydział Filologiczny, 
KSIĄŻKI ZAGRANICZNE –ZPU1; 
Część 15: Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Germańskiej książki germanistyka –
KSIĄŻKI POLSKIE ZPU1; 
Część 16: Wydział Filologiczny, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa - 
KSIĄŻKI POLSKIE IV-ZPU1 
Część 17: Wydział Filologiczny- Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej – 
KSIĄŻKI POLSKIE I-ZPU2 
Część 18: Wydział Filologiczny- Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej – 
KSIĄŻKI POLSKIE II-ZPU2 
Część 19: Wydział Filologiczny- Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej – 
KSIĄŻKI POLSKIE III-ZPU2 
Część 20: Wydział Filologiczny- Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej – 
KSIĄŻKI POLSKIE I-ZPU2 
Część 21: Wydział Filologiczny- Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej – 
KSIĄŻKI POLSKIE IV-ZPU2 
Część 22: Wydział Filologiczny- Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej – 
KSIĄŻKI POLSKIE V-ZPU2 
Część 23: Wydział Filologiczny- Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej – 
KSIĄŻKI ANGIELSKIE VI-ZPU2 
Część 24: Wydział Filologiczny- Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej – 
KSIĄŻKI ANGIELSKIE VII-ZPU2 
Część 25: Wydział Filologiczny- Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej – 
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KSIĄŻKI POLSKIE VIII-ZPU2 
Część 26: Wydział Filologiczny- Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej – 
KSIĄŻKI POLSKIE IX-ZPU2 
Część 27: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych - Instytut Pedagogiki – 
KSIĄŻKI POLSKIE I-ZPU2 
Część 28: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych - Instytut Pedagogiki – 
KSIĄŻKI POLSKIE II-ZPU2 
 

 Zgodnie z wykazem zawartym w ofercie, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej 
umowy. 
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

 
2. Strony ustalają, że zgodnie z przedstawioną ofertą wynagrodzenie ryczałtowewynosi: 
–dla Części 1(słownie: złbrutto), netto. 
–dla Części 2 (słownie: brutto), netto. 
–dla Części 3 (słownie: brutto), netto. 
–dla Części 4 (słownie: brutto), netto. 
–dla Części 5 (słownie: brutto), netto. 
–dla Części 6 (słownie: brutto), netto. 
–dla Części 7 (słownie: brutto), netto. 
–dla Części 8 (słownie: brutto), netto. 
–dla Części 9 (słownie: brutto), netto. 
–dla Części 10(słownie: brutto), netto. 
–dla Części 11 (słownie: brutto), netto. 
–dla Części 12(słownie: brutto), netto. 
–dla Części 13(słownie: brutto), netto. 
–dla Części 14 (słownie: brutto), netto. 
–dla Części 15 (słownie: brutto), netto. 
–dla Części 16 (słownie: brutto), netto. 
–dla Części 17 (słownie: brutto), netto. 
–dla Części 18 (słownie: brutto), netto. 

–dla Części 19 (słownie: brutto), netto. 
–dla Części 20 (słownie: brutto), netto. 
–dla Części 21 (słownie: brutto), netto. 
–dla Części 22 (słownie: brutto), netto. 
–dla Części 23 (słownie: brutto), netto. 
–dla Części 24 (słownie: brutto), netto. 
–dla Części 25 (słownie: brutto), netto. 
–dla Części 26 (słownie: brutto), netto. 
–dla Części 27 (słownie: brutto), netto. 
–dla Części 28 (słownie: brutto), netto. 
 
 
3. Dostawa książek zostanie zrealizowana w ciągu …….dni od zawarcia umowy. 

Wykonawca będzie sukcesywnie dostarczać kolejne partie towaru na własny koszt. 
Każda dostawa, oprócz ostatniej, musi obejmować co najmniej 20 % liczby pozycji 
książek właściwej dla danej Części (1-28) zamówienia z załącznika nr 1a – Kalkulacji 
cenowej.  
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4. Dostawa odbywać się będzie w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 
funkcjonowania Biblioteki. Każdorazowo termin dostawy należy uzgodnić, nie później 
niż na dzień przed planowaną dostawąz Kierownictwem Biblioteki (dane kontaktowe 
zgodnie z Załącznikiem nr 3 do umowy). 

5. W razie niedostępności któregoś tytułu Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia 
egzemplarza z rynku wtórnego w stanie bardzo dobrym (tj. wolnym od wad). 
Zastąpienie danej pozycji egzemplarzem z rynku wtórnego nie skutkuje zmianą 
oferowanej ceny brutto zamówienia. 

6. Zamawiający dokona we własnym zakresie kontroli jakościowej i ilościowej 
dostarczonych książek w ciągu 7 dni roboczych od dnia dostawy sporządzając 
protokół odbioru dostawy (części zamówienia). 

7. W sytuacji pojawienia się na rynku nowego wydania pozycji wymienionej w 
ofercieZamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia pozycji wskazanej w wykazie 
pozycją nowszą (nowsze wydanie) bez zmiany oferowanej ceny brutto zamówienia. W 
tej sytuacji numer ISBN tej pozycji nie będzie zgodny z numerem z wykazu zawartym  
w opisie przedmiotu zamówienia. O takiej zmianie Wykonawca poinformuje 
Zamawiającego  

8. Dostawa nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
9. Miejscedostawy oraz kontakt do osoby uprawnionej do odbioru książek został 

wskazany w załączniku nr 3 do umowy. 
10. Wynagrodzenie o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy uwzględnia wszystkie koszty 

poniesione przez Wykonawcę a związane z realizacją przedmiotowej umowy. 

 
§ 3 

1. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług, i jest 
upoważniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT oraz, że posiada numer 
identyfikacyjny NIP 896-000-54-08. 

2. Wykonawca oświadcza, że jest / nie jest*  płatnikiem podatku od towarów i usług, i 
jest / nie jest* upoważniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT oraz, że 
posiada numer identyfikacyjny NIP ……………... 

3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy należność za wykonany przedmiot 
zamówienia, w terminie 21 dni od daty doręczenia do Zamawiającego poprawnie 
wystawionej pod względem formalno-prawnym faktury - z naniesionym numerem 
umowy - na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Podstawą 
wystawienia faktury sąpodpisane protokoły odbioru przedmiotu umowy bez 
zastrzeżeń. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo regulowania wynagrodzenia należnego z tytułu 
realizacji Umowy w ramach mechanizmu podzielonej płatności (ang. Split payment) 
przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. 

5. Jeśli Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT, oświadcza, że rachunek bankowy 
wskazany w Umowie: 

a) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej 
płatności, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, jak również 

b)rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 
września 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w 
ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: Wykaz). 

6. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych 
w ust. 5b powyżej, opóźnienie w dokonanie płatności w terminie określonym w 
Umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego 
płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź 
dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy 

 
niepotrzebne skreślić 
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podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych 
rekompensat. 

7. Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 
zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 
partnerstwie publiczno -prywatnym,( tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm. ) 
Wykonawca może złożyć ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pomocą    
platformy elektronicznego fakturowania. Numer konta Zamawiającegoznajduje się na 
platformie. 

8. Dopuszcza się wystawianie faktur częściowych tj. z osobna za każdą dostawę (w 
ramach poszczególnych  części wymienionychw § 2 ust.1). Podstawą do wystawienia 
faktury jest podpisany bez zastrzeżeń protokół odbiorczy dotyczący dostarczonej 
części zamówienia. 

9. Za datę zapłaty należności uważa się datę wysłania przelewu bankowego przez 
Zamawiającego. 

10. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osoby 
trzecie w drodze przelewu, cesji, zastawu lub działania o podobnym charakterze 
całości lub części należności wynikających z umowy. 

 
 

§ 4 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy dostarczenie przedmiotu zamówienia oraz 

zapewnienie takiego jego opakowania, jakie jest wymagane, by nie dopuścić do 
uszkodzenia lub pogorszenia jego jakości w trakcie transportu do miejsca dostawy. 

2. Odbiór dostawy nastąpi protokolarnie z udziałem upoważnionych przedstawicieli stron. 
3. Protokół zdawczo-odbiorczy będzie określał tytuł i liczbę egzemplarzy książek. 
4. W przypadku odmowy dokonania odbioru przedmiotu zamówienia, w szczególności z 

powodu wad, sporządza się protokół ze wskazaniem zastrzeżeń. 
5. Dokonanie odbioru przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami Umowy nie 

zwalnia Wykonawcy od roszczeń z tytułu rękojmi. 
6. W razie stwierdzenia wad lub braków Zamawiający zwróci wadliwy towar Wykonawcy, 

na jego koszt. Wykonawca wymieni go w ciągu 30 dni roboczych od dnia otrzymania, 
bądź też uzupełni braki w tym terminie.  

 
§ 5 

1. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w 
wysokości 0,2 % kwoty brutto wynagrodzenia, o której mowa w § 2 ust. 2 
(określonej dla danej części dostawy, której dotyczy umowa), za każdy rozpoczęty 
dzień zwłoki w wykonaniu dostawy tej części, wykraczający poza termin, o którym 
mowa w § 2 ust. 3. 

2. W przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym 
przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po drugiej stronie, stronie 
odstępującej lub rozwiązującej umowę przysługuje prawo dochodzenia kary umownej 
w wysokości 10% sumy  wynagrodzeń umownych brutto, określonych w § 2 ust. 2, 
za wyjątkiem sytuacji opisanej w § 6 ust. 4 

3. W sytuacji nie dostarczenia przez Wykonawcę jakiejkolwiek pozycji z Załącznika nr 1a (dla danej 
części 1-28), Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 3 krotności wartości 
niedostarczonej/ych pozycji (wartość netto+ VAT). 

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, której mogą dochodzić strony to 20% 
wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 2 ust. 2. 

5. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych. 

6. Wykonawca wyraża zgodęna potrącenie kar umownych z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy z tytułu wykonania umowy. W takiej sytuacji Wykonawca pomniejszy 
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wartość wynagrodzenia brutto na fakturze o wysokość kar umownych naliczonych 
zgodnie z umową. 

 
§ 6 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy lub ją rozwiązać w trybie natychmiastowym, 
w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę któregokolwiek z warunków 
umowy, o których mowa w § 2 i §4. 

2. Odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie wymaga formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni, jeżeli: 
1) Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego zastrzeżenia Zamawiającego nie 

wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umownymi, o których mowa  
w § 2 i §4. 

2) Wykonawca nie wykonuje umowy, a w szczególności przerwał realizację umowy 
na okres dłuższy niż 30 dni. 

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy na podstawie art. 456 ust. 1 pkt 
1uPzp w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

§ 7 
Ewentualne spory, które mogą wyniknąć w trakcie wykonywania postanowień umowy 
strony podejmą się rozstrzygnąć polubownie. W razie braku możliwości polubownego 
rozwiązania sporów, będą one rozstrzygane przez sąd właściwy dla miejsca siedziby 
Zamawiającego. 
 

§ 8 
1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia do umowy mogą nastąpić w granicach 

przewidzianych w art. 455 uPzp oraz w umowie w § 2 ust. 5 i 7po uzyskaniu 
akceptacji Zamawiającego w formie aneksu do umowy pod rygoremnieważności. 

2. W sytuacji niedostarczenia jednej lub kilku pozycji wymienionych w wykazie książek 
(załącznik nr 1 A do SIWZ)Zamawiający zastosuje karę umowną zawartą w § 5 ust. 
3.  

3. Zamawiający zastrzega możliwość zmian postanowień umowy dotyczących terminu 
realizacji o ile nastąpiły okoliczności uniemożliwiające dostarczenie wymienionego w 
ofercie tytułu w terminie wskazanym w niniejszej umowie, nie później jednak niż 2 
tygodnie po upływie terminu wynikającego z zapisów § 2 ust. 3, z zastrzeżeniem, że 
przekroczenie terminu ujętego § 2 ust. 3  skutkuje naliczeniem kar umowny zgodnie 
z § 5 ust. 1.   

4. Strony dopuszczają możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do 
treści oferty:  
1) W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług; w takim 

wypadku ulegnie zmianie wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto, z 
uwzględnieniem obowiązującej stawki VAT; 

2) W przypadku zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne 
będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, zmiana 
wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 10 dni od powzięcia informacji 
stanowiącej podstawę dla wprowadzenia zmian. Inicjatorem tej zmiany może być i 
Wykonawca i Zamawiający.  
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5. W przypadku aktualizacji danych Wykonawcy poprzez zmianę nazwy firmy, zmianę 
adresu siedziby, zmianę formy prawnej, itp. O zmianach tych Wykonawca 
poinformuje niezwłocznie. Aktualizacja danych nie wymaga zmiany umowy.  

§ 9 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia 
Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
 

§ 10 
1. Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy są: 

1) ze strony Zamawiającego  
adres poczty elektronicznej: ..............................................@uwr.edu.pl 
nr telefonu: +48 71 …………. 
2) ze strony Wykonawcy – ……………………………………………. 
adres poczty elektronicznej: ………………………………………….. 
nr telefonu: ……………………. 
nr faksu: ……………………….. 

2. Informacja o zmianie osób odpowiedzialnych za realizację umowy, o których  mowa w 
ust. 1 będzie przekazana drugiej Stronie w formie pisemnej bez konieczności 
wprowadzania zmian w formie aneksu do niniejszej umowy. 

 
 
3. Do czasu otrzymania przez drugą Stronę powiadomienia o zmianie osób 

odpowiedzialnych za realizację umowy, korespondencję kierowaną i przesyłaną na 
adres wskazany w ust. 1 uznaje się za doręczoną. 

 
 

§ 11 
Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy, która została wybrana jako 
najkorzystniejsza. 
 
 

§ 12 
1. Wszelkie dane osobowe pozyskane w związku z niniejszą umową będą przetwarzane 

wyłącznie na potrzeby realizacji umowy oraz chronione będą przed dostępem osób 
nieupoważnionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych 
osobowych – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 95/96/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO). 

2. Strony jako Administratorzy Danych Osobowych oświadczają, że wprowadziły 
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się 
zgodnie z przepisami RODO.  

3. Strony zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych reprezentujących stronę 
pracowników wyznaczonych do kontaktu między stronami tylko w celu  
i w czasokresie niezbędnym do realizacji niniejszej umowy. Administrator wyznaczył 
Inspektora Ochrony Danych, każdy pracownik zobowiązał się do zachowania 
poufności i tajemnicy. Pracownicy zostali upoważnieni do przetwarzania danych 
osobowych.  
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4. Strony będą przetwarzać dane osób reprezentujących stronę, kontaktowe osób 
zaangażowanych w realizację niniejszej umowy i zobowiązują się do wykonania 
obowiązku informacyjnego (art. 14 RODO) wobec tych osób w imieniu drugiej Strony.  

 
 
 

§ 13 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego 
oraz jeden dlaWykonawcy. 
 
 
 
 
 
 
 
……………………….…..                 …………….…………………... 
Wykonawca         Zamawiający 
 
Data podpisania: …………………………….                       Data podpisania: ……………………………. 
 
 
 
 
Załączniki do Umowy: 
załącznik nr 1 – oferta Wykonawcy  
załącznik nr 1a (dla danej części) – Kalkulacja cenowa 
załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia 
załącznik  nr 3 – wykaz danych kontaktowych bibliotek 
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Załącznik nr 3 do umowy  
 

Wykaz danych kontaktowych bibliotek 
 
 

L
p. 

Część Nazwa 
biblioteki 

Adres e-mail Telefon 
Osoba 
odpowiedzial
na 

1. 
 

część 1 

Biblioteka 
Instytutu 
Informacji 
Naukowej 
i 
Bibliotekoznaws
twa 

pl. 
Uniwersytecki 
9/13, 
50-137 
Wrocław 

biblioteka@ibi.uni.
wroc.pl 

+48 71 375 
24 56, 

mgr 
Magdalena 
Lamperska, 

część 2 

część 3 

część 4 

część 5 

część 6 

część 
13 
część 
16 

2. 

część 7 

Biblioteka 
Instytutu 
Historycznego 

pl. Biskupa 
Nankiera 15b, 
50-140 
Wrocław 

iwona.mrozowicz
@uwr.edu.pl 

+48 71 375 
29 81, +48 
71 375 25 
50 

mgr Iwona 
Mrozowicz, 

część 8 

część 9 

część 
10 
część 
11 
część 
12 

3. 

część 
14 Biblioteka 

Instytutu 
Filologii 
Germańskiej 

ul. Szewska 49, 
50-139 
Wrocław 

bozena.snela@uwr
.edu.pl 

, 
+48 71 375 
2632, +48 
71 375 24 
50 

dr Bożena 
Snela, część 

15 

4. 

Część 
17 

Biblioteka 
Instytutu 
Dziennikarstwa 
i Komunikacji 
Społecznej 

ul. Joliot-Curie 
15 
50-383 
Wrocław 

dorota.hadrysiak@
uwr.edu.pl 

+48 71 375 
79 03 

mgr Dorota 
Hadrysiak 

Część 
18 
Część 
19 
Część 
20 
Część 
21 
Część 
22 
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Część 
23 
Część 
24 
Część 
25 
Część 
26 

5. 

Część 
27 

Biblioteka 
Instytutu 
Pedagogiki im. 
Prof. Mirosławy 
Chamcówny 

ul. J. Dawida 1, 
50-527 
Wrocław 

bib_iped@dawid.u
ni.wroc.pl 

+48 71 367 
32 12, 
+48 71 367 
20 01 
w.148 

mgr Maria 
Bosacka, 
 Część 

28 

 
 


