
UMOWA NR /……./ 

/2021 

(zwana dalej “Umową”) 

 

 

Zawarta w dniu …………………….2021 r. 

pomiędzy: 

Uniwersytetem Wrocławskim, z siedzibą we 50-137 Wrocławiu przy pl. Uniwersyteckim 

1,                            

NIP:896-000-54-08, REGON 000001301, 

zwanym w treści umowy Zamawiającym 

reprezentowanym przez: 

……………………………………………………………….., 

a 

……………………………………………………………….., 

 

………… z siedzibą: …………., ……….., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd 

Rejonowy dla ……….., …….Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS ………… 

NIP: ……….., REGON: ……….,  

numer konta bankowego ………….., 

      

Zarejestrowaną w sądzie ……………………………………………………………………………………………… 

zwaną w treści umowy Wykonawcą 

reprezentowaną przez: 

……………………………………………….. 

łącznie zwani „Stronami”, a z osobna „Stroną” 

 

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 i następne ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwana uPzp – 

numer postępowania:…………………….. 

 

 

Strony zawierają Umowę następującej treści: 

 

§ 1 Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa książek drukowanych i innych materiałów 

wydawniczych opatrzonych numerem ISBN do Biblioteki Uniwersyteckiej oraz 

poszczególnych jednostek Uniwersytetu Wrocławskiego na terenie Wrocławia 

obejmująca wydawnictwa polskie. 

2. Dostawy obejmują nowości i wznowienia książkowe i inne materiały wydawnicze, a 

także tytuły wyczerpane według ilości i egzemplarzy przygotowanych przez 

Zamawiającego. 

3. Dostawy będą odbywały się sukcesywnie, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem 

Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania zakresu rzeczowego niniejszej umowy 

zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), 

obowiązującymi przepisami, ogólnie przyjętą wiedzą w tym zakresie, ofertą 

Wykonawcy oraz ustaleniami z Zamawiającym.  



5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu książki i inne materiały 

wydawnicze co najmniej z listy wydawnictw, wskazanych przez Zamawiającego. 

6. Dostawa nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

7. Strony zobowiązują się dołożyć wszelkich starań zmierzających do prawidłowej 

realizacji Umowy, w szczególności polegających na wzajemnym, niezwłocznym 

przekazywaniu danych i informacji mających znaczenie dla realizacji zobowiązań 

wynikających z Umowy. 

8. 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. 

9. Wykonawca zobowiązuje się wykonać z najwyższą starannością, wszystkie zadania 

i obowiązki ustalone w Umowie. 

10. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania jakichkolwiek 

osób trzecich zaangażowanych w realizację Umowy po stronie Zamawiającego. 

 

§ 2 Termin realizacji umowy 

 

1. Umowa realizowana będzie sukcesywnie przez okres 12 miesięcy, począwszy od 

dnia zawarcia umowy, z możliwością dostawy książek i innych materiałów 

wydawniczych w ciągu …… dni po upływie terminu realizacji umowy (dot. zamówień 

w ostatnim miesiącu realizacji umowy – z zastrzeżeniem ust. 3) lub do wyczerpania 

wartości umowy brutto (kwoty przeznaczonej na realizację niniejszego 

zamówienia), w zależności od tego, która okoliczność nastąpi pierwsza. W 

przypadku niewyczerpania wartości umowy brutto w terminie obowiązywania 

umowy, termin ten może ulec wydłużeniu na podstawie § 10 ust. 1 pkt. 2 b).  

2. Termin realizacji poszczególnych zamówień nie może być dłuższy niż ……. dni od 

dnia wysłania zamówienia do Wykonawcy (zgodnie z ofertą Wykonawcy). 

3. Dostawa tytułów niepotwierdzonych (niskonakładowych, specjalistycznych książek 
i innych materiałów wydawniczych  wydawanych przez uczelnie wyższe, instytuty 

naukowe, muzea, stowarzyszenia, fundacje i inne instytucje, a także nie będące w 

obiegu księgarskim) nastąpi po uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, jednak nie 

dłużej niż 60 dni od dnia wysłania zamówienia do Wykonawcy.  

4. Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie ani odszkodowanie z 

tytułu zmiany terminu realizacji umowy. 

 

§ 3 Wynagrodzenie 

 

1. Wartość umowy (wynagrodzenia Wykonawcy) w okresie jej realizacji nie przekroczy 

kwoty brutto: 520 068,31 PLN (słownie: pięćset dwadzieścia tysięcy sześćdziesiąt 

osiem PLN 31/100).  

2. Wysokość rabatu, udzielonego przez Wykonawcę, od ceny katalogowej sugerowanej 

przez Wydawcę, wynosi: …….. %, na podstawie złożonej oferty, stanowiącej 

załącznik nr 1 do umowy. 

3. Podczas realizacji umowy wysokość rabatu nie może ulec zmianie.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części zamówienia 

maksymalnie do 40 % wartości brutto umowy określonej w ust. 1. Dodatkowo 

Zamawiający zastrzega, że w sytuacjach określonych w § 5 ust. 8 i 9 umowy może 

zrezygnować z części zamówienia obejmującej  każdą niedostarczoną pozycję przez 

Wykonawcę.  

5. Wykonawcy nie przysługują roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiającego  



w sytuacji opisanej w ust.4. Przewidziana w powyższym ustępie rezygnacja 

spowoduje odpowiednią zmianę ostatecznej wartości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. Skorzystanie z tego prawa nie stanowi zmiany umowy.  

 

§ 4 Sposób rozliczenia i warunki płatności 

 

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. Wykonawca będzie wystawiał faktury częściowe na kwotę wynikającą z ilości 

dostarczonych tytułów. Podstawą wystawienia faktury częściowej będzie odbiór 

ilościowy i jakościowy każdej dostarczonej partii książek i innych materiałów 

wydawniczych, podpisany bez zastrzeżeń przez osobę odbierającą przedmiot 

umowy.  

4. Cena końcowa brutto dostarczonego tytułu ma zawierać wszystkie koszty 

Wykonawcy związane z dostawą przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego,  

w tym w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania, czynności 

związane z przygotowaniem dostawy, właściwy podatek od towarów i usług, a także 

wszelkie inne koszty niewymienione ponoszone przez Wykonawcę przy realizacji 

umowy i mają być uwzględnione w cenie danej pozycji i być pomniejszona o kwotę 

udzielonego rabatu. Ostateczna cena tytułu z rynku pierwotnego do zapłaty przez 

Zamawiającego to cena tytułu sugerowana przez Wydawcę minus udzielony w % 

rabat. Rabat nie będzie naliczany w sytuacji dostawy pozycji z rynku wtórnego. 

5. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za należycie 

wykonane dostawy wyłącznie na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę 

zgodnie z ust. 3 i przesłanych do przedstawiciela Zamawiającego, wymienionego w 

§ 5 ust. 14.  

6. Termin płatności faktur częściowych z tytułu realizacji zamówienia wynosi do 30 dni 

od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez 

Wykonawcę faktury na Zamawiającego. Faktury płatne będą na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany w komparycji Umowy.  

7. Faktury wystawione nieprawidłowo, przedwcześnie, bezpodstawnie, nie rodzą 

obowiązku zapłaty po stronie Zamawiającego.  

8. Za datę płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

9. W przypadku nieterminowej płatności faktur, Wykonawcy przysługuje prawo 

naliczenia odsetek w ustawowej wysokości.  

10. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia na fakturze i dokumentach 

rozliczeniowych: 

Dane i adres Zamawiającego tj.: 

Uniwersytet Wrocławski 

Pl. Uniwersytecki 1 

50-137 Wrocław 

Numer ewidencyjny umowy nadany przez Zamawiającego. 

11. 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. 

12. 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 11 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). 

13. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków 

określonych w ust. 12 powyżej, opóźnienie w dokonaniu 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 podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek 

odsetek, jak również innych rekompensat.  

14. 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) Wykonawca 

może złożyć ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pomocą platformy 

elektronicznego fakturowania. Numer konta Zamawiającego znajduje się na 

platformie. Rodzaj adresu PEF: NIP 

 

§ 5 Realizacja umowy 

 

1. Miejsce dostawy: adres jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego  

z terenu Wrocławia zgodnie ze wskazaniem w złożonym zamówieniu.  

2. Kontakt do osoby uprawnionej do odbioru przedmiotu zamówienia każdorazowo 

zostanie wskazany w zamówieniu. 

3. Dostawy książek i innych materiałów wydawniczych będą realizowane na podstawie 

szczegółowych zamówień (określających tytuły i ilości) kierowanych do Wykonawcy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest przyjmować zamówienia poprzez stronę internetową 

Wykonawcy………………….., faksem ………………..lub mail…………………….. 

5. Wykonawca zobowiązuje się udostępnić na własnej stronie internetowej aktualną, 

własną ofertę tytułową, zawierająca co najmniej następujące elementy: autora, 

tytuł, wydawnictwo, rodzaj oprawy, cenę katalogową, zdjęcie okładki, numer ISBN, 

krótką informację o treści książki i innych materiałów wydawniczych.  

6. Zamawiający może składać zamówienia codziennie od poniedziałku do piątku 

7. Złożenie zamówienia oraz wielkość dostawy (ilość książek i innych materiałów 

wydawniczych) objętej zamówieniem dokonywane  będzie w ramach posiadanych 

przez Zamawiającego na ten cel środków i zapotrzebowania.  

8. Wykonawca gwarantuje pełną realizację zamówienia, za wyjątkiem sytuacji, gdy 

wystąpi brak możliwości realizacji danego tytułu z zamówienia przez Wykonawcę  

z przyczyn od niego niezależnych (w szczególności brak wymaganego tytułu na 

rynku). W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie powiadomić 

Zamawiającego w terminie określonym w ust. 11 o przyczynach braku realizacji 

tytułu.  

W tym przypadku kara umowna, o której mowa w § 8 ust. 3 nie będzie naliczana. 

9. Zamawiający dopuszcza, w razie niedostępności któregoś tytułu wskazanego przez 

Zamawiającego w zamówieniu, dostarczenie egzemplarza z rynku wtórnego  

w stanie bardzo dobrym (tj. wolnym od wad). W takiej sytuacji, Wykonawca ma 

obowiązek w terminie przewidzianym w ust. 11 poinformować o tym fakcie 



Zamawiającego i uzyskać akceptację ceny na egzemplarz z rynku wtórnego.  

W takiej sytuacji rabat Wykonawcy nie będzie naliczany. W przypadku braku 

akceptacji ceny przez Zamawiającego, Wykonawca nie będzie zobowiązany do 

realizacji tej pozycji. W tym przypadku kara umowna, o której mowa w § 8 ust. 3     

nie będzie naliczana. 

10. W sytuacji pojawienia się na rynku nowego wydania pozycji wymienionej  

w zamówieniu, Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia pozycji wskazanej  

w zamówieniu pozycją nowszą (nowsze wydanie) bez zmiany oferowanej ceny 

zamówienia. O takiej zmianie Wykonawca poinformuje Zamawiającego.  

11. Wykonawca w nieprzekraczalnym terminie 5 dni roboczych* od dnia wysłania 

zamówienia przez Zamawiającego potwierdzi (drogą elektroniczną lub faksem) 

odbiór zamówienia wraz z informacją o dostępności zamawianych tytułów łącznie z 

wyceną, podając cenę książki i innych materiałów wydawniczych do zapłaty przez 

Zamawiającego, cenę katalogową sugerowaną przez Wydawcę i zastosowany od tej 

ceny rabat (zgodnie ze złożoną ofertą).  

12. Dostawa książek i innych materiałów wydawniczych odbywa się sukcesywnie 

(etapami) od poniedziałku do piątku w godzinach funkcjonowania Biblioteki lub 

danej jednostki na podstawie zamówień przesyłanych do Wykonawcy, wraz z 

wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Zamówiona dostawa 

winna być zrealizowana w maksymalnie najkrótszym terminie, jednak nie dłuższym 

niż określony § 2 ust. 2 i 3.  

13. Do czasu przekazania książek i innych materiałów wydawniczych, tj. odbioru  

w miejscu przekazania, ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych  

z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą ponosi Wykonawca. 

14. Zamawiający uprawniony będzie do kontroli przestrzegania uzgodnionych 

warunków wykonania zamówienia i udzielania Wykonawcy w razie potrzeby 

niezbędnych wskazówek.  

15. Wykonawca skontaktuje się z osobą odpowiedzialną za odbiór zamówienia 

(wskazaną w złożonym zamówieniu lub pracownikiem jednostki, z której wypłynęło 

zamówienie) w celu potwierdzenia terminu dostawy, jednak nie dłuższego niż 

termin określony w § 2 ust. 2 i 3.  

16. Przedstawiciel Zamawiającego (osoba wskazana w złożonym zamówieniu lub 

pracownik jednostki, z której wypłynęło zamówienie) dokona odbioru ilościowego i 

jakościowego każdej dostarczonej partii w ciągu 3 dni roboczych*.  

17. Przedstawiciel Zamawiającego odmówi odbioru książek i innych materiałów 

wydawniczych, w przypadku:  

1) stwierdzenia rozbieżności pomiędzy cechami dostarczonych książek i innych 

materiałów wydawniczych, a złożonym zamówieniem,  

2) uszkodzenia lub wady uniemożliwiającej użycie dostarczonych książek lub innych 

materiałów wydawniczych.  

18. W przypadkach określonych w ust. 17 przedstawiciel Zamawiającego sporządza 

protokół zawierający przyczyny odmowy odebrania książek lub innych materiałów 

wydawniczych, a Wykonawca jest obowiązany do niezwłocznej dostawy 

zakwestionowanych tytułów zgodnych ze złożonym zamówieniem – zgodnie z 

zapisami § 6.  

19. Strony zgodnie postanawiają, że w sprawie bezpośredniej realizacji niniejszej 

umowy Wykonawca działał będzie osobiście lub przez następujących 

przedstawicieli:……………………….… tel.:………………mail:………………….fax………………, a 

przedstawicielem Zamawiającego będzie 

…………………………..tel……………………….mail………………………………fax…………………... 



W zakresie realizacji poszczególnych zamówień ze strony Zamawiającego będą to 

osoby zamawiające książki i inne materiały wydawnicze z Biblioteki i pozostałych 

jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego, zgodnie z zamówieniem 

przesłanym do Wykonawcy lub pracownik jednostki, z której wypłynęło zamówienie.  

20. Osoby wymienione powyżej mogą zostać zmienione w trakcie realizacji umowy na 

inne za uprzednim, pisemnym poinformowaniem strony drugiej. Powiadomienie o 

powyższych zmianach nie stanowi zmiany umowy wymagającej sporządzenia 

aneksu.  

21. Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego za wszelkie szkody powstałe na 

skutek działania lub zaniechania działań jego pracowników lub osób trzecich, 

którymi Wykonawca posługuje się przy wykonywaniu swoich obowiązków.  

22. W przypadku zamówień płatnych z funduszy europejskich lub innych projektów 

pozyskanych przez Zamawiającego po dacie podpisania niniejszej umowy, wymóg 

obowiązków promocyjnych spoczywa na jednostce organizacyjnej Zamawiającego 

dokonującej zamówienia.  

* Przez określenie „dni robocze” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do 

piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i dni wolnych od pracy u 

Zamawiającego.  

 

§ 6 Postępowanie reklamacyjne 

 

1. Okres gwarancji na przedmiot umowy wynosi 12 miesięcy od podpisania protokołu 

odbioru i obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji wady, w tym 

uszkodzenia powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z przeznaczeniem 

użytkowania.  

2. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z 

przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili dokonania odbioru przez 

Zamawiającego jak i wszelkie inne wady fizyczne, powstałe z przyczyn, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w 

ciągu terminu obowiązywania gwarancji. W tym przypadku Wykonawca 

zobowiązany jest do przyjęcia reklamacji i wymiany reklamowanych egzemplarzy 

zgodnie z zapisami w ust. 4.  

3. Zamawiający zgłasza reklamacje pocztą elektroniczną na adres: ………………………lub 

faksem na nr…………….…...  

4. Wykonawca potwierdzi przyjęcie reklamacji w ciągu 2 dni roboczych* od dnia jej 

zgłoszenia i zobowiązuje się udzielić na nią odpowiedzi najpóźniej w ciągu 14 dni od 

dnia wysłania reklamacji. Po bezskutecznym upływie tego terminu, reklamacja 

uważana będzie za uznaną w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego, a 

reklamowane egzemplarze książek i innych materiałów wydawniczych dostarczone 

będą (na koszt Wykonawcy) w terminie nie dłuższym niż określony w § 2 ust. 2 i 3. 

Nie wyłącza to zastosowania kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt. 2, w 

przypadku przekroczenia tego terminu.  

5. W przypadku otrzymania egzemplarzy uszkodzonych lub niezgodnych z umową pod 

względem jakościowym i/lub ilościowym, Zamawiający, odmawiając ich przyjęcia 

zgodnie z zapisami w § 5 ust. 17, wysyła do Wykonawcy (drogą elektroniczną lub 

faksem na adres/nr wskazany w ust. 3 protokół zawierający przyczyny odmowy ich 

przyjęcia oraz zwraca te egzemplarze na adres i koszt Wykonawcy, wraz z żądaniem 

dostawy tytułów zgodnych ze złożonym zamówieniem. Wykonawca zobowiązany 

jest do wysłania, niezwłocznie, w ich miejsce egzemplarzy bez uszkodzeń/zgodnych 

z zamówieniem. Jeżeli termin dostawy wymienianych egzemplarzy przekroczy 



termin określony w § 2 ust. 2 i 3 umowy, Zamawiający naliczy kary umowne, o 

których mowa w § 8 ust. 1 pkt. 2 umowy.  

6. Usunięcie wady lub wymiana w ramach gwarancji następuje w terminie wskazanym 

w ust. 4 lub w terminie uzgodnionym z bezpośrednim użytkownikiem, gdy wymaga 

tego specyfika albo złożoność naprawy. W przypadku nie podjęcia naprawy 

gwarancyjnej lub niedokonania wymiany egzemplarzy przez Wykonawcę, 

Wykonawca zwróci koszty wykonania zastępczego dokonanego u innego 

Wykonawcy (o ile będzie możliwe) w terminie 14 dni od doręczenia mu 

zawiadomienia o poniesieniu tych kosztów przez Zamawiającego; koszty te mogą 

być potrącone z bieżących należności Wykonawcy.  

 

§ 7 Obowiązki Wykonawcy 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do:  

1) realizacji zamówienia w sposób terminowy oraz kompletny, zgodny z 

postanowieniami niniejszej umowy,  

2) dostawy przedmiotu umowy na adres wskazany w zamówieniu jednostki 

Zamawiającego lub Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego na własny koszt 

i ryzyko, zgodnie z zamówieniem,  

3) skontaktowania się z przedstawicielem Zamawiającego (osobą wskazaną w 

złożonym zamówieniu), przed realizacją danego zamówienia, celem 

potwierdzenia terminu dostawy, ale nie dłuższego niż określony w § 2 ust. 2 

i 3,  

4) poniesienia kosztów przewozu, opakowania na czas transportu oraz 

wniesienia przedmiotu umowy do miejsca przeznaczenia,  

5) uznania reklamacji i wymiany książek i innych materiałów wydawniczych 

zgodnie z zapisami § 6,  

6) dostarczenia do Biblioteki lub innej jednostki Zamawiającego, faktury 

wystawionej na Uniwersytet Wrocławski, która poza wymogami księgowymi 

musi zawierać dodatkowe informacje, tj.: cenę katalogową książki i innych 

materiałów wydawniczych, sugerowaną przez Wydawcę, % rabatu 

udzielonego przez Wykonawcę od tej ceny (zgodnie ze złożoną ofertą), 

nazwę jednostki organizacyjnej Zamawiającego oraz imię i nazwisko osoby 

dokonującej zakupu, w przypadku zaoferowania książki z rynku wtórnego 

Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia na fakturze tego faktu i 

podania ceny zaakceptowanej przez Zamawiającego 

7) udostępnienia na własnej stronie internetowej wzornika (aktualnej, własnej 

oferty tytułowej) zawierającego co najmniej następujące elementy: autora, 

tytuł, wydawnictwo, rodzaj oprawy, cenę katalogową, zdjęcie okładki, numer 

ISBN, krótką informację o treści książki i innych materiałów wydawniczych 

8) realizowania zamówień spoza własnego wzornika, które Zamawiający będzie 

składać na podstawie katalogów, stron internetowych wydawnictw oraz 

innych źródeł informacji o tytułach dostępnych na rynku 

2. Wykonawca oświadcza, że:  

1) w nieprzekraczalnym terminie 5 dni roboczych* potwierdzi (drogą 

elektroniczną lub faksem) odbiór zamówienia wraz z informacją  

o dostępności zamawianych tytułów łącznie z wyceną, podając cenę książki 

do zapłaty przez Zamawiającego, cenę katalogową sugerowaną przez 

Wydawcę i zastosowany od tej ceny rabat (zgodnie ze złożoną ofertą),  

2) okres gwarancji na przedmiot umowy wynosi 12 miesięcy – zgodnie z 



zapisami § 6,  

3) w ciągu 2 dni roboczych* potwierdzi przyjęcie reklamacji od Zamawiającego 

– zgodnie z zapisami § 6.  

 

§ 8 Kary umowne 

 

1. Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości:  

1) 2% wartości brutto danego zamówienia - za każdy dzień zwłoki, 

przekraczający termin dostawy zamówienia określony w § 2 ust. 2 i 3,  

2) 2% wartości brutto danego zamówienia - za każdy dzień zwłoki, 

przekraczający termin dostawy reklamowanych książek, o którym mowa w 

§ 6 ust. 4 i 5, 

3) W sytuacji niedostarczenia przez Wykonawcę wszystkich pozycji z 

zamówienia, o którym mowa w § 5 ust. 3 z zastrzeżeniem § 5 ust. 8 i 9,   

Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 3 - krotności wartości każdej 

pozycji wg cennika Wydawcy (wartość netto + VAT), która nie została 

dostarczona. 

2. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w całości lub w części z 

przyczyn, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1 i 2, Zamawiający będzie uprawniony 

do nałożenia na Wykonawcę kary umownej w wysokości 10% wartości brutto 

wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy.  

3. W przypadku odstąpienia od umowy strona odpowiadająca za przyczyny odstąpienia 

zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia 

brutto za niezrealizowaną część Umowy. Dla usunięcia wszelkich wątpliwości strony 

zgodnie oświadczają, że zobowiązanie do zapłaty kary umownej, o której mowa w 

zdaniu pierwszym, nie obejmuje sytuacji odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego na podstawie art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamówień 

publicznych.  

4. W przypadku skutecznego odstąpienia od części Umowy, Strony, w terminie siedmiu 

dni roboczych od daty odstąpienia, sporządzą szczegółową pisemną inwentaryzację 

dotychczas zrealizowanych Dostaw, według stanu na dzień skuteczności odstąpienia 

od Umowy. 

5. Zamawiający ma prawo dochodzić kar umownych poprzez potrącenie ich na 

podstawie księgowej noty obciążeniowej z jakimikolwiek należnościami 

Wykonawcy, aż do całkowitego zaspokojenia roszczeń. W przypadku braku 

możliwości zaspokojenia roszczeń z tytułu kar umownych na zasadach określonych 

powyżej, księgowa nota obciążeniowa płatna będzie do 21 dni od daty jej 

wystawienia na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.  

6. Zapłata kary umownej nie wyłącza dalej idących roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania przedmiotu umowy.  

7. Łączna wysokość należności, jakie Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić 

Zamawiającemu z tytułu kar umownych nie może przekroczyć 20 % wartości 

wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy. 

 

§ 9 Siła wyższa 

 

1. Siła Wyższa oznacza wydarzenie będące poza kontrolą Strony, występujące po 

podpisaniu Umowy, nieprzewidywalne, nadzwyczajne, uniemożliwiające lub 

utrudniające wykonanie przez jedną ze Stron jej zobowiązań. Pod pojęciem siły 

wyższej Strony rozumieją takie nadzwyczajne okoliczności, jak m.in. klęski 



żywiołowe, stan wyjątkowy, stan epidemii wraz z późniejszymi skutkami epidemii, 

stan wojenny, nowe akty prawne lub decyzje administracyjne mające wpływ na 

realizację przedmiotu umowy. 

2. W razie zaistnienia Siły Wyższej, Strona dotknięta działaniem Siły Wyższej 

zobowiązana jest do bezzwłocznego powiadomienia w formie pisemnej drugiej 

Strony o zaistnieniu i przyczynach Siły Wyższej. 

3. Jeżeli realizacja zobowiązań Wykonawcy lub Zamawiającego wynikających z 

Umowy zostanie opóźniona z powodu zaistnienia Siły Wyższej, terminy realizacji 

ustalone w Umowie mogą zostać przedłużone o uzasadniony okres, za pisemną 

zgodą Stron. Jeżeli z powodu zaistnienia Siły Wyższej realizacja Zamówienia jest 

niemożliwa przez okres przekraczający 15 dni roboczych, Strony w aneksie do 

Umowy ustalą nowy termin jej realizacji. 

4. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub opóźnienie 

wykonania swoich zobowiązań w ramach Umowy z powodu zaistnienia Siły Wyższej. 

Niewykonanie zobowiązań przez Stronę dotkniętą działaniem Siły Wyższej zwalnia 

drugą Stronę z jej wzajemnych zobowiązań.  

 

§ 10 Zmiany postanowień zawartej umowy 

 

1. Zmiany niniejszej umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności mogą być 

dokonywane w graniach określonych w art. 455 uPzp oraz są dopuszczalne są w 

następujących przypadkach:  

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z 

prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych 

właściwych organów – w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w 

celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub 

faktycznego,  

2) zmiany terminu realizacji umowy:  

a) poprzez wydłużenie terminu realizacji umowy, określonego w § 2 ust. 

1, o okres odpowiadający trwaniu przeszkody w wykonywaniu 

zamówienia w wyniku zaistnienia siły wyższej, o której mowa w § 9,  

b) poprzez wydłużenie terminu realizacji umowy, określonego w § 2 ust. 

1, o okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, w przypadku niewyczerpania 

wartości wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 3 ust. 1,  

c) poprzez wydłużenie terminu realizacji poszczególnych zamówień, 

określonego w § 2 ust. 2 i 3, o uzgodniony przez strony termin, w 

wyniku wystąpienia przyczyn technicznych niezawinionych przez 

Wykonawcę, związanych w szczególności z brakiem możliwości odbioru 

zamówionych książek od Wydawców (z ich winy), po uzyskaniu 

akceptacji Zamawiającego,  

d) poprzez wydłużenie terminu realizacji poszczególnych zamówień, 

określonego w § 2 ust. 2 i 3, o okres odpowiadający trwaniu przeszkody 

w wykonywaniu zamówienia z przyczyny organizacyjnej leżącej po 

stronie Zamawiającego, w szczególności w sytuacji gdy nastąpi 

niemożliwość odbioru zamówienia przez przedstawiciela 

Zamawiającego (z powodu absencji pracowniczej tj. usprawiedliwionej 

lub nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy) lub zmiana miejsca 

dostawy,  

3) zmiany Podwykonawcy wskazanego w § 13 ust. 2 lub zmiany części 

podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy lub 



wprowadzenie Podwykonawcy, w sytuacji gdy Wykonawca wskazał w 

ofercie, że wykona zamówienie samodzielnie – w tych sytuacjach 

Wykonawca zobowiązany jest wskazać przyczynę, firmę Podwykonawcy i 

część podwykonawstwa,  

4) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku, gdy w okresie 

obowiązywania umowy nastąpi zmiana:  

a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu o pracę; 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne; 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. 

o pracowniczych planach kapitałowych; 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia 

przez Wykonawcę,  

2. Wykonawca najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów 

wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 4, może wystąpić do 

Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany umowy w zakresie 

wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumentami 

niezbędnymi do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany mają wpływ na koszty 

wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów 

uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie, 

a w szczególności:  

a) szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia 

Wykonawcy oraz wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości 

kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę. Wniosek ma zawierać 

wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie 

kwoty wynagrodzenia po zmianie. Wykonawca będzie zobowiązany wykazać 

związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a 

wpływem zmiany na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować 

jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca 

obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wynagrodzenia 

pracownikom Wykonawcy w związku z zaistnieniem okoliczności, o których 

mowa w ust. 1 pkt 4 lit. b-d. Nie będą akceptowane koszty wynikające z 

podwyższenia wynagrodzenia pracownikom Wykonawcy, które nie są 

konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia 

za pracę. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji 

umowy, które Wykonawca ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa 

w ust. 1 pkt 4 lit b-d. 

b) przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania 

umowy oraz założenia co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych 

kosztów wykonania umowy, wraz z dokumentami potwierdzającymi 

prawidłowość przyjętych założeń – takimi jak np. umowy o pracę lub 

dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń. Wniosek 

w zakresie zmian wskazanych w ust. 1 pkt 4 lit. b-d powinien dotyczyć tylko 

osób bezpośrednio realizujących umowę. Obowiązek wykazania wypływu 

zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. b-d na koszty wykonania zamówienia 



należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez 

Zamawiającego. 

3. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 4 lit. a zmiana 

wynagrodzenia brutto będzie dotyczyła faktur wystawianych od dnia wejścia w życie 

przepisów zmieniających wartość stawki od towarów i usług oraz podatku 

akcyzowego. Zmiana stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego 

w trakcie realizacji umowy, pociąga za sobą zmianę wynagrodzenia brutto, o której 

mowa w § 3 ust. 1, bez konieczności sporządzania aneksu do niniejszej umowy. 

4. W terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający 

może zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie 

dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów (np. zażądać oryginałów do 

wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałami) niezbędnych do oceny 

przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 4, mają wpływ na 

koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych 

kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych 

informacji określi Zamawiający. 

5. Zamawiający w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie wobec 

niego pisemne stanowisko. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień jego 

wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy.  

6. Zamawiający najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejście w życie przepisów 

wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 4, może przekazać 

Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy. Wniosek powinien 

zawierać co najmniej propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości 

wynagrodzenia oraz powołanie zmian przepisów. Postanowienia ust. 3 i 4 stosuje 

się odpowiednio, z tym że Wykonawca jest zobowiązany w każdym przypadku do 

zajęcia pisemnego stanowiska w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku od 

Zamawiającego.  

7. Jeżeli w trakcie procedury opisanej w ust. 2 - 6 zostanie wykazane, że zmiany, o 

których mowa w ust 1 pkt 4, uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia, Strony 

uzgodnią treść aneksu do umowy oraz podpiszą aneks, z zachowaniem zasady 

zmiany wysokości wynagrodzenia w kwocie odpowiadającej zmianie kosztów 

wykonania umowy wywołanych przyczynami określonymi w ust. 1 pkt 4.  

8. Aneks waloryzacyjny, o którym mowa w ust. 7 zostanie podpisany niezwłocznie po 

przedstawieniu przez Wykonawcę/Zamawiającego kompletnego wniosku z 

kalkulacją. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy obowiązywać będzie od 

dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 4.  

 

§ 11 Odstąpienie od umowy 

 

1. Zamawiający, poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących 

przepisach, a zwłaszcza w Kodeksie cywilnym, a także art. 456 uPzp, może odstąpić 

od umowy w całości lub w części w następujących przypadkach:  

1) gdy opóźnienie w realizacji danej dostawy książek przekroczy 14 dni w 

stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 2 i 3, naliczając Wykonawcy 

karę umowną, o której mowa w § 8 ust. 2,  

2) gdy dostawa jest realizowana wadliwie lub sprzecznie z umową, w tym 

również w zakresie postępowania reklamacyjnego, po bezskutecznym 

upływie wyznaczonego Wykonawcy nie krótszego niż 7 dni dodatkowego 

terminu na usunięcie naruszeń. W takim przypadku Zamawiający naliczy 

Wykonawcy karę umowną, o której mowa w § 8 ust. 2 umowy.  



3) jeżeli wysokość naliczonych kar umownych przekroczy kwotę równą 15 % 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.  

2. Odstąpienie od Umowy, o którym mowa powyżej, powinno być dokonane w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie. Odstąpienie od Umowy 

staje się skuteczne z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenie o odstąpieniu 

od Umowy w sposób określony w postanowieniach Umowy. 

3. Ustanie obowiązywania umowy, niezależnie od przyczyny i podstawy, w tym na 

skutek odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, nie pozbawia Zamawiającego 

prawa dochodzenia kar umownych i odszkodowań przewidzianych w umowie.  

4. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej, tj.:  

- za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub  

- w formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą 

otrzymania przez Wykonawcę oświadczenia o odstąpieniu  

- jako oświadczenie złożone przez Zamawiającego w postaci elektronicznej 

opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przekazane za 

pośrednictwem poczty elektronicznej. Za termin złożenia oświadczenia w postaci 

elektronicznej uznaje się datę i godzinę wpływu oświadczenia na pocztę 

elektroniczną Wykonawcy. 

 

§ 12 

Cesja praw umownych 

 

Żadna ze Stron nie może dokonać cesji jakichkolwiek praw lub przeniesienia obowiązków, 

wynikających z Umowy, na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej 

Strony Umowy. Postanowienie powyższe nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do 

dokonania przelewu wierzytelności przysługujących Zamawiającemu na podstawie Umowy. 

 

§ 13 Podwykonawcy 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy własnymi siłami*.  

2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom*:  

1) Podwykonawca: ……………………………., część zamówienia: ………………………………  

3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia  

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechanie działań 

podwykonawców tak jak za działania lub zaniechania własne.  

5. Umowa o Podwykonawstwo musi być w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, 

a także musi określać jaka część przedmiotu umowy o zamówienie publiczne 

zostanie wykonana przez Podwykonawcę. Umowa o podwykonawstwo nie może 

zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie 

kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, 

w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, 

ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a 

wykonawcą. 

6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 

zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 uPzp, 

w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest 

obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 

wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, 

na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 



zamówienia. Przepis art. 122 stosuje się odpowiednio. 

 

* odpowiedni zapis będzie zawarty w umowie w zależności od tego jakie informacje 

Wykonawca poda w ofercie  

 

§ 14 

Ochrona danych osobowych 

 

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.  

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. 

5. Klauzula informacyjna dla wykonawców, ich przedstawicieli i osób zaangażowanych 

w realizację umowy jest dostępna na stronie internetowej Uniwersytetu 

Wrocławskiego: https://uni.wroc.pl/u/rodo13/ oraz https://uni.wroc.pl/u/rodo14/. 

 

§ 15 Postanowienia końcowe 

 

1. Wszelkie spory i roszczenia majątkowe, które mogą powstać pomiędzy Stronami w 

związku z treścią lub wykonaniem Umowy, będą w pierwszej kolejności rozstrzygane 

w drodze negocjacji i z wykorzystaniem wszelkich dostępnych Stronom zasad i technik 

negocjacji. W szczególności Strony składają wzajemne zapewnienie o gotowości i 

dyspozycyjności jej przedstawicieli do podjęcia i prowadzenia rozmów mających na 

celu zawarcie porozumienia w ciągu pierwszych 10 dni od daty ujawnienia się sporu. 

W przypadku, gdy zawiodą próby załatwienia sporu w drodze negocjacji między 

Stronami, ostateczne rozstrzygnięcie sporu zostanie poddane pod rozstrzygnięcie sądu 

powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.  

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

Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

4. Załącznikiem do umowy jest załącznik nr 1 – formularz ofertowy – oferta Wykonawcy.  

 

 

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

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

https://uni.wroc.pl/u/rodo14/

