
załącznik nr 4 do SIWZ 

nr postępowania: BZP.2420.18.2016.BD 

 
                                                                                                         Projekt 

 
U m o w a nr ........................... 

z dnia  ..................... 
na obsługę prenumeraty czasopism w roku 2017,  zawarta pomiędzy 

Uniwersytetem Wrocławskim, Plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, 
zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez 

................................................. 
 
a 

.................................................... 
 
 

§ 1. Umowa zostaje zawarta w efekcie przeprowadzonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego przez 
Uniwersytet Wrocławski pod znakiem ................................  Podstawą do zawarcia umowy 
jest przedstawiona przez Wykonawcę w tym postępowaniu oferta  z dnia  .......................... na 
rok 2017,  wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza. 
 
§ 2.1. Przedmiotem umowy jest : 

- dostawa zagranicznych czasopism naukowych zgodnie z wykazem tytułów ujętym 
w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik do SIWZ) i odpowiadającą mu ofertą 
w roku 2017 w wersji drukowanej na adres: Biblioteka Uniwersytecka, ul. 
Fryderyka Joliot-Curie 12, 50-383 Wrocław, 

- zapewnienie dostępności czasopism ONLINE: 
- zamawianych w wersji ONLINE ONLY , 
- zamawianych w wersji PRINT+ONLINE, 
- zamawianych w wersji drukowanej (PRINT), dla których Wykonawca w cenie 
oferty zapewni dodatkowy dostęp do wersji online, dla wszystkich 
zarejestrowanych stacji roboczych sieci Uniwersytetu Wrocławskiego, chyba że 

                  szczegółowa licencja wydawcy będzie stanowić inaczej, 
- zapewnienie serwisu reklamacyjnego 
 

§ 2.2.Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego umowy, 
zgodnie z warunkami przeprowadzonego postępowania, obowiązującymi przepisami, 
specyfiką zamówienia objętego umową. 

 
§ 3. W wypadku opóźnień w wydaniu numerów objętych planami wydawniczymi na rok 2017 
zobowiązania Wykonawcy z tytułu tej umowy zachowają ważność do czasu wykonania 
całości dostaw objętych planami wydawniczymi i przedstawionych w fakturze bądź 
załączniku do faktury. 

 
§ 4. Należność z tytułu wykonania umowy będzie dokonana w formie przedpłaty na 
podstawie przedstawionej faktury proforma.  

 
§ 5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę brutto:   ................................   
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słownie:  ........................................................................................................ 
 

§ 6. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w banku  
...................................................................................................................... 

nie później niż w 21 dniu po otrzymaniu faktury. Za datę dokonania zapłaty zostanie 
przyjęta data obciążenia konta Zamawiającego.  
 
 

§ 7. Żadne dodatkowe kwoty z tytułu podatków, opłat granicznych i ceł nie będą obciążać 
Zamawiającego, chyba że w okresie obowiązywania umowy zostaną wprowadzone regulacje 
prawne, mogące skutkować powstaniem straty po stronie Wykonawcy. W takim wypadku na 
wniosek Wykonawcy może zostać wprowadzony aneks do umowy. Wniosek powinien 
zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne. 
 
§ 8.1.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo składania reklamacji na niedostarczone przez 
Wykonawcę numery czasopism albo wadliwe egzemplarze zamówionego czasopisma. 
 
§ 8.2. Reklamacje brakujących numerów będą  składane przez Zamawiającego w 
udostępnionym przez Wykonawcę serwisie online. Dodatkowymi trybami składania 
reklamacji mogą być, w razie powstania konieczności: 

-  Poczta elektroniczna 
-  Fax 
-  Tradycyjna poczta listowa 

 
§ 9. Strony ustalają dopuszczalne terminy składania pierwszej reklamacji przez 

Zamawiającego: 
-  Dla czasopism publikowanych raz w miesiącu i częściej – do 3 miesięcy 
następujących po planowym miesiącu opublikowania numeru; 
-  Dla czasopism publikowanych rzadziej niż raz w miesiącu – do 6 miesięcy  
następujących  po planowym miesiącu opublikowania numeru; 
-  W wypadku stwierdzenia ukrytej wady technicznej (brak składki itp. ) – do 12 
miesięcy od daty otrzymania numeru. 

 
§ 10. Reklamacja jakościowa i ilościowa dostarczonych czasopism  zgłoszona przez 
Zamawiającego zobowiązuje Wykonawcę do wymiany wadliwych lub dostarczenia 
brakujących egzemplarzy, a w przypadku braku możliwości wymiany lub dostarczenia – do 
zwrotu wartości przedmiotu reklamacji do roku po pierwszej reklamacji Zamawiającego, jeśli 
kolejne reklamacje będą nieskuteczne. 
 
§ 11. Za każdy numer opublikowany przez Wydawcę a niedostarczony przez Wykonawcę lub 
niewymieniony egzemplarz wadliwy Zamawiający otrzyma fakturę korygującą w wysokości 
ustalonej przez podzielenie opłaty za komplet czasopisma, zawartej w fakturze, przez liczbę 
numerów objętych zamówieniem. W ramach odpowiedzialności odszkodowawczej za 
niedostarczone i/lub niewymienione wadliwe egzemplarze czasopisma Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do kar umownych w wysokości 5% wartości brakującego lub 
niewymienionego wadliwego egzemplarza. 
 
§ 12. Przed 31 grudnia 2016 r. Zamawiający przedstawi Wykonawcy listę adresów 
internetowych  stacji roboczych w obrębie sieci  Zamawiającego, w celu otwarcia dostępu do 
czasopism zamawianych w wersji online oraz do wersji online czasopism drukowanych, 
udostępnianych bez dodatkowych opłat. 
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§ 13. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie art. 145 ustawy Prawo zamówień 
publicznych z  29 stycznia 2004 (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2164) 
 
§ 14. Strony przewidują zmiany umowy w przypadku: 

- zaprzestania wydawania czasopisma 
- wprowadzenia obniżenia lub uzyskania obniżenia ceny prenumeraty a także 

nieodpłatnej prenumeraty na skutek decyzji wydawcy lub działania organów lub 
jednostek, na których wpływu nie ma Zamawiający. 

 
§ 15. Zmiany postanowień tej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 
 
§ 16. Wykonawca nie może powierzyć praw i obowiązków wynikających z umowy osobom 
trzecim. 
 
§ 17. W sprawach nieuregulowanych tą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004  (tekst 
jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2164) i ustawy o finansach publicznych z 27. 08. 2009 (Dz. U.  z  
2013  poz. 885 ze zm.). 
 
§ 18. Spory mogące wyniknąć z tej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 
 
§ 19. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie przenieść 
wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. 
 
§ 20. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianach form 
prawnych prowadzonej działalności gospodarczej, wszczęciu postępowania upadłościowego 
lub ugodowego oraz o zmianie siedziby firmy - pod rygorem skutków prawnych 
wynikających z powodu nieprzekazania powyższych informacji, oraz do uznawania za 
doręczoną korespondencji wysłanej przez Zamawiającego na adres podany przez 
Wykonawcę. 
 
§ 21. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa są 
przeznaczone dla Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy. 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………..                              …………………………………… 

WYKONAWCA      ZAMAWIAJĄCY 
 


