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Wzór umowy dla Załącznika nr 1  
 

Zawarta w dniu ………………. w Bielsku-Białej, pomiędzy Stronami: 

 

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 

ul. Willowa 2 

43-309 Bielsko-Biała  

NIP: 547-19-43-784  

REGON: 072728961 
reprezentowana przez: 

………………………………. 

zwana w dalszej części umowy Zamawiającym, 

a 

reprezentowana przez: 

- 

zwana w dalszej części umowy Wykonawcą.  

 

Umowę zawiera się na podstawie przeprowadzonej procedury w formie zapytania ofertowego, którego 

wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, na 

podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 907  z późn. zm.)  

 

§ 1. 

PRZEDMIOT UMOWY 
Przedmiotem umowy jest dostawa czasopism zagranicznych na 2016 rok, określonych 

w Załączniku nr 1, z zachowaniem kolejności i ciągłości dostawy wszystkich numerów 

opublikowanych za 2016 r., na rzecz Zamawiającego z przeznaczeniem dla jego Biblioteki 

oraz innych jednostek organizacyjnych.  

 

  § 2. 

                                            WARUNKI WYKONANIA UMOWY 
1.   Wykonawca zobowiązany jest do: 

1.1. dostarczania dla Biblioteki Zamawiającego na własny koszt i ryzyko, w zabezpieczonych 

przesyłkach, nowych i aktualnych na dzień dostawy czasopism zagranicznych, określonych 

w Załączniku nr 1, wraz z suplementami objętymi ceną prenumeraty, z uwzględnieniem 

numerów wydanych na  przełomie roku 2016/2017 (tj. datowanych na rok 2016, a wydanych w 

kolejnych latach) wraz z wykazem dostarczonych  czasopism, na adres: 

                                              Akademia Techniczno-Humanistyczna 

       Biblioteka          

     ul. Willowa 2     

43-309  Bielsko-Biała 
1.2. regularnej i terminowej dostawy czasopism¸ o których mowa w pkt 1.1: 

-   z Europy – w ciągu 4 tygodni od daty opublikowania, 

   -    ze Stanów Zjednoczonych – w ciągu 7 tygodni od daty opublikowania, 

   -    tygodnik „Time” – w tygodniu, za który został opublikowany; 

1.3. zapewnienia dostępów on-line do czasopism od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., jeżeli 

nieodpłatny dostęp jest zagwarantowany przez wydawców dla prenumeratorów wersji 

drukowanej, 

1.4.  załatwiania formalności celnych oraz wszelkich opłat z tym związanych na swój koszt i ryzyko, 

1.5. reagowania na reklamacje Zamawiającego i realizację reklamacji jakościowych i ilościowych 

zgodnie z poniższymi terminami: 

a)   w przypadku braku doręczenia kolejnego numeru opublikowanego czasopisma 

Zamawiający zgłosi reklamację pisemnie: pocztą lub drogą elektroniczną do Wykonawcy, a 

Wykonawca potwierdzi na piśmie - przesłanym pocztą lub drogą elektroniczną przyjęcie 
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reklamacji w terminie 2 dni roboczych i niezwłocznie prześle reklamację do Wydawcy. 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia reklamowanych numerów Zamawiającemu 

na swój koszt w terminie: 

- z Europy – w ciągu 4 tygodni od daty zgłoszenia reklamacji, 

- ze Stanów Zjednoczonych – w ciągu 7 tygodni od daty zgłoszenia reklamacji, 

- tygodnik „Time” – w ciągu 4 tygodni od daty zgłoszenia reklamacji, 

b)   wymiany egzemplarzy wadliwych na wolne od wad - w przypadku otrzymania wadliwego 

egzemplarza zamówionego czasopisma Zamawiający zwróci dotknięty wadą egzemplarz na 

adres Wykonawcy na jego koszt wraz z żądaniem jego wymiany, a Wykonawca potwierdzi 

na piśmie przesłanym pocztą lub  drogą elektroniczną przyjęcie reklamacji w terminie 2 dni 

roboczych od dnia otrzymania zwróconych egzemplarzy i niezwłocznie prześle reklamację 

do Wydawcy. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia reklamowanych numerów na 

swój koszt w terminie: 

- z Europy – w ciągu 2 tygodni od daty zgłoszenia reklamacji, 

- ze Stanów Zjednoczonych – w ciągu 7 tygodni od daty zgłoszenia reklamacji, 

- tygodnik „Time” – w ciągu 4 tygodni od daty zgłoszenia reklamacji 

1.6.   prowadzenia z wydawcami całości korespondencji związanej z realizacją prenumeraty, 

1.7.   udzielania Zamawiającemu  bezpłatnej informacji bibliograficznej, 

1.8. zapewnienia bezpłatnego szkolenia pracowników Biblioteki Zamawiającego w nowych 

technikach wprowadzanych przez Wykonawcę, 

1.9.  przekazywania każdorazowo informacji o zmianach w planach wydawniczych - Wykonawca 

powiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach dotyczących prenumerowanych czasopism 

(np. wydanie zeszytów specjalnych, dodatków, zmiana tytułu, częstotliwości, likwidacja tytułu), 

1.10. podania numeru prenumeratora, nadanego Bibliotece Zamawiającego przez Wydawcę danego 

tytułu. 

2. Wykonawca oświadcza, że: 

2.1.zakres świadczeń zaoferowanych Zamawiającemu w zakresie prenumeraty naukowych czasopism 

zagranicznych, odpowiada warunkom prenumeraty instytucjonalnej, tj. czasopisma zagraniczne 

będą zamówione u Wydawców dla Biblioteki Zamawiającego jako ostatecznego odbiorcy; 

2.2. posiada serwis elektroniczny do obsługi drukowanej wersji czasopism (z funkcją wglądu do 

wykazu tytułów prenumeraty przez Zamawiającego i składania tą drogą reklamacji) lub kontakt i 

możliwość składania reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

2.3. umożliwia dostęp do wersji elektronicznej prenumerowanych czasopism z adresów IP należących 

do sieci Zamawiającego, gwarantowany nieodpłatnie przez wydawców prenumeratorom wersji 

drukowanej, jeśli taka opcja istnieje. 

2.4. dysponuje wykwalifikowanym personelem w celu realizacji dostawy (m.in. personelem znającym 

język polski, który to język będzie używany w korespondencji pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcą). 

3. Osobami do kontaktów dla celów związanych z realizacją postanowień niniejszej umowy są: 

  ze strony Zamawiającego::   

- Magdalena Gajda-Kubiesa, tel. 338279273, e-mail: mkubiesa@ath.bielsko.pl; 

- Paulina Serafin-Kraus, tel. 338279273, e-mail: pserafin@ath.bielsko.pl 

 ze strony Wykonawcy: ………………………….. 

4. Za wady, które mogą być podstawą reklamacji, uznaje się w szczególności: mniejszą ilość 

dostarczonych egzemplarzy, uszkodzenia mechaniczne, zabrudzenia i zawilgocenia, oznaki 

wcześniejszego używania, nieaktualność  dostarczonych egzemplarzy czasopisma.  

 

§ 3. 

  TERMIN REALIZACJI UMOWY 
Termin realizacji umowy: od dnia 01.01.2016 r. do dostarczenia ostatnich numerów zagranicznych 

czasopism opublikowanych za 2016 rok, będących przedmiotem umowy.   

  

 

mailto:mkubiesa@ath.bielsko.pl
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§ 4. 

WARTOŚĆ UMOWY 
1. Wartość umowy brutto zgodnie z przyjętą ofertą wynosi…………….               

2. Wartość umowy brutto może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany wskaźnika podatku 

VAT oraz w przypadkach określonych w § 8.  

3. Ceny umowne brutto podlegają automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT 

wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego. 

W takim przypadku wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy ustalana jest każdorazowo 

z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT. 

4. W przypadku zmiany wysokości obowiązujących opłat granicznych lub celnych wartość umowy 

może ulec zmianie do wysokości tej zmiany.  

5. Na wartość umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 1, składa się wartość prenumeraty 

kompletnych roczników czasopism, wyszczególnionych w Załączniku nr 1 opublikowanych 

za 2016 rok i ich suplementów, w wersji papierowej i elektronicznej, przynależnej prenumeratorom 

wraz ze wszystkimi jej obciążeniami podatkowymi, celnymi, marżą, kosztami operacyjnymi w tym 

kosztami przesyłki czasopism zaprenumerowanych do Zamawiającego, kosztami przesyłki 

reklamowanych czasopism, uwzględniająca wszelkie rabaty na prenumeratę czasopism. Wartość ta 

stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy. 

 

§ 5. 

WARUNKI PŁATNOŚCI 
1. Zapłata należności za określony w § 1 przedmiot umowy nastąpi w formie przelewu na konto 

Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury proforma z datą wystawienia nie 

późniejszą niż 10 grudnia 2015 roku. 

2. Faktura proforma zostanie potwierdzona fakturą VAT w ciągu 14 dni od wpływu należności 

na konto Wykonawcy. 

3.  Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury korygującej w terminie 14 dni od zdarzenia 

będącego podstawą jej wystawienia i zwrotu należności na konto Zamawiającego w banku Pekao 

S.A., nr 02 12404142 11110000 48278261  w przypadku gdy:  

 uległa zmianie stawka podatku VAT w okresie obowiązywania umowy, wówczas Wykonawca 

wystawi fakturę korygującą na kwotę odpowiadającą różnicy w podatku, 

 dane czasopismo zostało wycofane z druku przez Wydawcę. 

 

§ 6. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
1. 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 w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. Zamawiający może  odstąpić od umowy: 

a) w przypadku rażącego naruszenia umowy przez Wykonawcę, w szczególności gdy Wykonawca 

nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy, z przyczyn które nie leżą po stronie Zamawiającego 

lub nie kontynuuje jej pomimo upływu 14 dni od wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 60 dni od dnia braku rozpoczęcia realizacji 

umowy lub od dnia upływu 14 – dniowego terminu wyznaczonego przez Zamawiającego do 

kontynuowania umowy,   

b) w przypadku trzykrotnego nie uwzględnienia lub niezrealizowania w terminie przez Wykonawcę 

zasadnej reklamacji złożonej przez Zamawiającego na piśmie, Zamawiający może odstąpić od 

umowy w terminie 30 dni od dnia trzeciej odmowy uznania reklamacji lub od dnia upływu 

terminu na realizację trzeciej reklamacji, w zakresie dotyczącym tytułu czasopisma, którego 

dotyczyła reklamacja. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca jest zobowiązany w terminie 14 dni od daty 

otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy dokonać rozliczenia z Zamawiającym i zwrócić 

na jego rachunek wynagrodzenie za niewykonaną część umowy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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§ 7. 

KARY UMOWNE 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) w przypadku, gdy Wykonawca dopuszcza się rażącego naruszenia umowy, w szczególności 

gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy, z przyczyn które nie leżą po 

stronie Zamawiającego lub nie kontynuuje jej pomimo upływu 14 dni od wezwania 

Zamawiającego złożonego na piśmie - w wysokości 15% wartości umowy brutto, 

b) w przypadku nie dostarczenia czasopisma/czasopism lub nie zrealizowania reklamacji w 

terminach wynikających z umowy – w wysokości 2% wartości brutto danej dostawy 

czasopism, których dotyczy przyczyna, za każdy dzień opóźnienia, 

c) w przypadku dostarczenia czasopisma wadliwego, w szczególności gdy wada jest 

spowodowana nienależytym zabezpieczeniem przesyłki – w wysokości 2% ceny brutto 

reklamowanego egzemplarza czasopisma za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia zgłoszenia 

reklamacji. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę  umowną w wysokości 15% wartości umowy brutto z 

tytułu odstąpienia  od  umowy  przez Wykonawcę, z  przyczyn  niezależnych od Zamawiającego. 

3. Wykonawca za każdy niedostarczony egzemplarz czasopisma, po upływie trzech miesięcy od 

opublikowania, zapłaci Zamawiającemu cenę jednostkową brutto egzemplarza bez bonifikaty i 

dodatkowo 15% wartości rocznej prenumeraty tego czasopisma jako karę umowną. 

4. Zapłata kary umownej nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania 

na warunkach ogólnych w kwocie przewyższającej karę umowną. 

5. Zastrzeżenia wynikające z umowy dotyczą również przypadków będących następstwem 

okoliczności, za które Wykonawca ponosi pośrednią odpowiedzialność, za wyjątkiem 

okoliczności powstałych na skutek klęsk żywiołowych ogłoszonych przez organy państwa i 

mających wpływ na przedmiot umowy. 

6. Kary umowne mogą być sumowane. 

 

§ 8. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

3. Zamawiający może wprowadzić zmiany w umowie, a w szczególności mogą one dotyczyć: 

a) zmniejszenia zakresu zamówienia, (np. wynikającego z zaprzestania wydawania czasopisma, 

połączenia tytułów w jeden itp.). W takim wypadku wartość umowy określona w § 4 ulegnie 

zmianie, odpowiadającej wartości wprowadzonej modyfikacji; 

b) zmiany tytułu danego czasopisma przez Wydawcę wraz z utrzymaniem dotychczasowej ceny 

za to czasopismo; 

c) zmian określonych w § 4 ust. 2 i 4.  

4. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą 

polubownie. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

5. Integralną częścią umowy jest Załącznik nr 1.  

6. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego 

i jeden dla Wykonawcy. 

 

               ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 
 

 

 

 


