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Rozdział II 
Wzór umowy                                               
 

Umowa nr …………………….. 

zawarta w dniu ............................. r. w  Warszawie w wyniku przetargu nieograniczonego 

przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2016 r., poz. 1020, z póź. zm.)  pomiędzy : 

Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 

posiadającym NIP 525-00-11-266, REGON 000001258, zwanym dalej Zamawiającym, 

reprezentowanym przez: 

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

a 

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

z siedzibą w: .....................................................ul.................................................................................... 

prowadzącym działalność na podstawie wpisu do ................................................................................. 

NIP…………………………….................REGON..............................................zwanym w dalszej części umowy 

Wykonawcą reprezentowanym przez: 

1. ..........................................................................................................................................; 

2. ..........................................................................................................................................; 

o następującej treści: 

§ 1 

 

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez Wykonawcę Zamawiającemu prasy w prenumeracie oraz 

jej systematyczne dostarczanie przez Wykonawcę.  

2. Listę tytułów, liczbę egzemplarzy oraz ceny jednostkowe netto określa formularz cenowy złożony 

w ofercie przetargowej Wykonawcy, stanowiącej, wraz ze wszystkimi załącznikami, 

uzupełnieniami, wyjaśnieniami - załącznik do niniejszej umowy. 

3. Wartość całkowita zamówienia na prenumeratę na 2017 rok dla Biblioteki Wydziału Zarządzania 

Uniwersytetu Warszawskiego nie może przekroczyć kwoty netto ………………………………………..zł 

(słownie zł: …………………………………………………………………………………………………………………………..…). 

4. Rozliczenia odbywać się będą na podstawie cen jednostkowych netto określonych w formularzu 

cenowym, o którym mowa w ust. 2. Do cen netto będzie naliczany należny podatek VAT. 

5. Jednostką kontrolującą realizację niniejszej umowy po strony Zamawiającego jest Biblioteka 

Wydziału Zarządzania UW. 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) codziennego – od poniedziałku do soboty, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy – 

dostarczania prasy Zamawiającemu, począwszy od  ………………………..2017 r. 



Przetarg nieograniczony Nr 26/6/2016 Strona 32 

 

2) uwzględnienia zmian dokonywanych przez Zamawiającego w wielkości zamówienia i liczbie 

tytułów przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy. 

3) informowania Zamawiającego o istniejących wersjach elektronicznych zamówionych tytułów. 

W przypadku kiedy prenumerata łączy się z bezpłatnym dostępem do wersji elektronicznej 

czasopisma, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu kodów dostępu do 

pełnych tekstów w wersji elektronicznej. 

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 2 nie mogą powodować wzrostu wartości określonej w § 1 

ust. 3 niniejszej umowy.  

3. Wykonawca zobowiązany jest w ramach niniejszej umowy dostarczać bieżące woluminy, roczniki, 

numery czasopism wprowadzane na rynek wydawniczy w okresie obowiązywania umowy.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w transportowaniu i pakowaniu 

zamówionej na podstawie niniejszej umowy prasy, tak aby w chwili jej dostawy Zamawiającemu 

prasa znajdowała się w stanie niepogorszonym. 

5. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokościach podanych 

poniżej w następujących przypadkach: 

1) W przypadku zwłoki w dostarczeniu pracy – w wysokości 0,1% (jedna dziesiąta procenta) kwoty 

określonej w § 1 ust. 3 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, gdy ta wyniosła odpowiednio: 

a) dla dzienników – co najmniej jeden dzień roboczy licząc od daty wydawniczej danego 

dziennika, 

b) dla tygodników – co najmniej dwa dni robocze licząc od pierwszego dnia sprzedaży danego 

tygodnika, określonego przez jego wydawcę, 

c) dla czasopism ukazujących się rzadziej niż raz na tydzień oraz czasopism ukazujących się 

nieregularnie – co najmniej cztery dni robocze licząc od daty pierwszego dnia sprzedaży 

danego czasopisma, określonego przez wydawcę 

2) w przypadku błędów dotyczących liczby egzemplarzy, asortymentu i częstotliwości dostarczania 

prasy – w wysokości 0,1% (jedna dziesiąta procenta) kwoty określonej w §1 ust. 3 niniejszej 

umowy za każdy dzień zwłoki, gdy reklamacja Zamawiającego dotyczącą w/w błędów nie 

została rozpatrzona przez Wykonawcę odpowiednio: w dniu zgłoszenia dla dzienników, w dwa 

dni od daty zgłoszenia dla tygodników i w cztery dni od daty zgłoszenia dla czasopism 

ukazujących się rzadziej niż raz na tydzień oraz czasopism ukazujących się nieregularnie; 

3) w przypadku niedostarczenia prasy – w wysokości 1% (jeden procent) kwoty określonej w §1 

ust. 3 niniejszej umowy za każdy niedostarczony egzemplarz dziennika lub czasopisma; przez 

niedostarczenie rozumie się zwłokę wynoszącą odpowiednio: dwa dni dla dzienników, siedem 

dni dla tygodników i czternaście dni dla czasopism ukazujących się rzadziej niż raz w tygodniu 

oraz czasopism ukazujących się nieregularnie. 

6. Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę bez wypowiedzenie oraz żądać zapłaty przez 

Wykonawcę kary umownej w wysokości 10% (dziesięć procent) kwoty określonej w §1 ust. 3 

niniejszej umowy, jeśli opisane w ust. 5 przypadki powtórzą się co najmniej dwa razy w miesiącu. 

7.  Kary umowne mogą być potrącane z wzajemnych wierzytelności. 

§ 3 

1. Zamawiający zobowiązuje się do terminowego regulowania należności z tytułu sprzedaży prasy na 

podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

2. Faktury będą wystawiane „z dołu” w ostatnim dniu każdego miesiąca i doręczane Zamawiającemu 

wraz z zestawieniem prasy dostarczonej w danym miesiącu.  
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3. Płatność będzie dokonywana przelewem bankowym, na konto Wykonawcy Nr 

……………………………………………………………..wskazane na fakturze, w terminie 30 dni od daty 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Za datę dokonania płatności 

Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

4. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść wierzytelności wynikających z 

niniejszej umowy na osobę trzecią oraz dokonywać poręczeń. 

5. W przypadku zwłoki w płatności Wykonawca może obciążyć Zamawiającego ustawowymi 

odsetkami za zwłokę. 

6. Zamawiający wskazuje p. …………………………………………, nr tel. …………………………………………………… 

jako osobę odpowiedzialną za kontakty i koordynację współpracy Zamawiającego z Wykonawcą. 

7. Wykonawca wskazuje p. …………………………………………., nr tel. ………………………………………………….. 

jako osobę odpowiedzialną za kontakty i koordynację współpracy Wykonawcy z Zamawiającym. 

8. Zamawiający  zobowiązany jest do codziennego sprawdzania zawartości paczki z dowodem 

dostawy dostarczanym razem z czasopismami; dowód ten stanowi potwierdzenie rzeczywistej 

dostawy wymienionych w nim tytułów i na jego podstawie dokonywane będzie rozliczenie 

finansowe. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o zmianach 

wydawniczych zamówionych tytułów. 

10. W przypadku zakończenia wydawania danego tytułu spośród wymienionych w formularzu 

cenowym, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy, Zamawiający może w to miejsce 

zamówić inny tytuł, którego cena prenumeraty rocznej nie przekracza ceny prenumeraty rocznej 

tytułu wycofanego. 

11. W przypadku zmiany liczby lub tytułów zamawianej prasy Zamawiający zobowiązuje się, pod 

rygorem nieważności, do zastosowania jednej z następujących form powiadomienia:        

telefaksowa, elektroniczna (e-mail), listowna. 

 

§ 4 

 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, aby rzetelnie zrealizować 

przedmiot niniejszej umowy. 

2. Zamawiający oświadcza, że adresem właściwym dla dostaw zamówionej prasy jest: Biblioteka 

Wydziału Zarządzania UW, ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa. 

 

§ 5 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 02.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r., lub do 

wcześniejszego wyczerpania kwoty określonej w § 1 ust. 3 niniejszej umowy i obejmuje wszystkie 

wydania tytułów z listy określonej w formularzu cenowym, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszej 

umowy, które zostały wprowadzone przez wydawców do sprzedaży w tym okresie. 

2. Każdej ze Stron przysługuje prawo do rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem 

trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec kwartału kalendarzowego. 

3. Wypowiedzenie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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§ 6 

1. Strony ustalają następujące adresy doręczeń: 

Odbiorcy: ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa – Recepcja Budynek C w godz. 6,00-8,00 

Dostawcy: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Każda zmiana powyższych adresów wymaga natychmiastowego pisemnego powiadomienia 

drugiej Strony. 

3. Brak pisemnego powiadomienia o zmianie adresu którejkolwiek ze strony powoduje, że 

korespondencję przesłaną pod dotychczasowy adres uważa się za doręczoną. 

 

§ 7 

1. Wniesione przez Wykonawcę przed zawarciem niniejszej umowy zabezpieczenie należytego jej 

wykonania w wysokości …………………………………………………………..…………………………………..zł 

/słownie:………………………………………………………………………………………………………………./ służy 

pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

2. Z zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający może potrącać należne kary 

umowne. Część kar umownych nieznajdująca pokrycia w zabezpieczeniu będzie dochodzona na 

zasadach ogólnych. 

3. Zwrot niewykorzystanej części zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia zakończenia 

realizacji niniejszej umowy. 

4. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy wniesionego 

zabezpieczenia na jedną lub kilka form o których mowa w art. 148 ust. 1 Ustawy Prawo 

zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem 

ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

§ 8 

W razie zaistnienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający może odstąpić od 

umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku 

Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

Informację o odstąpieniu od umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy na piśmie. 

§ 9 

1. Zastrzeżenie w niniejszej umowie kary umownej nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do 

dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary. 

2. W przypadku sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy Strony będą dążyły do ich 

polubownego rozstrzygnięcia. Jeżeli polubowne rozstrzygnięcie nie dojdzie do skutku, spory 

rozstrzygać będzie sąd właściwy  dla siedziby Zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem 

nieważności. Niedopuszczalne są zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści 

oferty złożonej w przetargu, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
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§ 10 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

Załącznik do umowy:  

1. Oferta przetargowa Wykonawcy 

2. Kwestionariusz cenowy 

 

WYKONAWCA                                                                             ZAMAWIAJĄCY  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


