
                             Załącznik nr 3 
 

                 Umowa  ATZ/   /2018 
 

W dniu …………. r.  w Kielcach pomiędzy: 
 
Politechniką Świętokrzyską, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 25-314 Kielce, NIP 657-000-97-74  
 
reprezentowaną przez: 
 
………………………………… 
 
zwaną dalej „Zamawiającym”  
z jednej strony a: 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
reprezentowanym przez: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
zwanym dalej „Wykonawcą” z drugiej strony zawarto umowę  
o następującej treści: 

§1 
 
 

1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji dostawę czasopism krajowych w prenumeracie na 
2019r. dla Biblioteki Głównej Politechniki Świętokrzyskiej. 
2. Przedmiot umowy obejmuje dostawę czasopism zgodnie z zestawieniem ilościowo-wartościowym 
stanowiącym załącznik nr 1  do oferty Wykonawcy.   
3. Oferta Wykonawcy stanowi integralną część niniejszej umowy. 
4. Dostarczone przez Wykonawcę czasopisma, nie objęte zestawieniem ilościowo - wartościowym będą 
traktowane jak dostawa bezpłatna. 

                             
§2 

 

Wykonawca jest zobowiązany do :  
a/  dostawy drukowanych kompletnych egzemplarzy czasopism od numeru pierwszego do numeru  ostatniego 
wydanego za 2019 rok,      
b/zapewnienia kompletności rocznej prenumeraty czasopism wraz z numerami specjalnymi,  
c/ zapewnienia bezpłatnego dostępu on-line do czasopism posiadających taką wersję, wskazanych  w ofercie  
Wykonawcy, poprzez przekazanie kodów dostępu od 02 stycznia 2019 r.,     
d/ zapewnienia od 2 stycznia 2019 r. dostępu do zamówionych czasopism w wersji online poprzez  przekazanie kodów 

dostępu. 
 
 

§3 
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1. Dostawy czasopism będą realizowane sukcesywnie od 01.01.2019 r do 31.12.2019 r. z tym zastrzeżeniem, 
iż Wykonawca dostarczy pierwsze numery czasopism za 2019r. nawet jeżeli ukażą się w 2018 r.  oraz ostatnie 
numery czasopism nawet jeżeli ukażą się po 2019r.   
2. Wykonawca realizuje dostawy czasopism w następujących terminach:    
a/ dzienniki w dniu ich wydania,  
b/ czasopisma wydawane regularnie niezwłocznie po wydaniu lecz nie później niż do 7 dni po dniu wydania ,  
c/ czasopisma wydawane nieregularnie niezwłocznie po wydaniu lecz nie później niż w terminie 14 dni od  
dnia wydania. 
3. Dniem wydania czasopisma jest data publikacji. 
4. Dniem dostawy czasopism  jest dzień odbioru czasopism przez pracownika Zamawiającego.                        

§4 
 

1. Miejscem dostawy czasopism jest budynek Rektoratu i Biblioteki Głównej PŚk. 
2. Koszty dostawy ponosi Wykonawca. 
3. Dostawy czasopism będą realizowane w pakietach zgodnie z załącznikiem nr 1 do Umowy. 
4. Czasopisma na czas dostawy powinny być właściwie zabezpieczone. 
5. Ryzyko utraty lub uszkodzenia pakietów lub poszczególnych egzemplarzy czasopism w czasie dostawy 
ponosi Wykonawca.    
6. Do dostaw czasopism Wykonawca zobowiązany jest dołączyć specyfikację dostawy, która zawiera wykaz 
czasopism i ilość egzemplarzy. 

§5 
 

1. Zamawiający dokonuje odbioru dostawy przez uprawnionego pracownika (pracownik Biblioteki, pracownik 
ochrony na portierni) w dniach od poniedziałku do soboty w godzinach 6:00-8:00 z tym, że dostawy 
realizowane w przypadku uznania reklamacji odbierane są przez pracownika Biblioteki w dniach od 
poniedziałku do soboty [poniedziałek, czwartek od 7.30 do 14.30, wtorek, środa, piątek od 7.30 do 19.00, 
sobota od 10.00 do 14.00]  
2. Potwierdzeniem odbioru  dostawy jest  pokwitowanie przez pracownika Zamawiającego dowodu 
doręczenia przesyłki . 

§6 
 

1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż dostawa czasopism jest niekompletna lub wady 
posiadają pojedyncze egzemplarze czasopism Zamawiający zgłasza reklamacje  
2. Reklamacja jest zgłaszana w terminie do 3 dni roboczych poprzez kontakt telefoniczny i/lub drogą e-
mailową 
3. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi ……  dni od dnia zgłoszenia  
4. Wykonawca zapewnia informacje o statusie reklamacji w sposób ciągły w formie wiadomości drogą 
elektroniczną 
5. W przypadku odmowy uznania reklamacji Wykonawca informuje Zamawiającego na piśmie o przyczynach 
odmowy w terminie 2 dni. 
6. W przypadku uznania reklamacji Wykonawca zobowiązuje się zrealizować ją w terminie  ……… dni.                    
                                  

§7 
 

1.Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego (faxem, e-mailem) o wszelkich zmianach 
dotyczących zaprenumerowanych czasopism (opóźnienia w wydawaniu, zmiana tytułu, zawieszenie tytułu, 
zeszyty specjalne, itp.), w terminie 7 dni od ich wystąpienia.  
 
2. Po otrzymaniu informacji Zamawiający rozstrzyga o dalszym sposobie wykonywania umowy.   
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§8 
 

1.Strony dopuszczają zmiany warunków umowy w następujących przypadkach:  
a/ gdy na skutek  okoliczności   związanych z  wydawaniem  zaprenumerowanych  czasopism, niezależnych 
od Wykonawcy,  wykonywanie umowy  w odniesieniu do  poszczególnych tytułów  czasopism będzie 
niemożliwe, 
b/ gdy zachodzi możliwość wprowadzenia upustów  na tytuły czasopism, które wydawcy mogą sprzedać 
bibliotece uczelnianej, służącej dydaktyce, szkolnictwu i nauce, po niższej cenie. 
c/ gdy z przyczyn uzasadnionych potrzebami Zamawiającego zrezygnuje on z dostawy poszczególnych 
tytułów czasopism drukowanych objętych prenumeratą, z tym iż rezygnacja nie może dotyczyć więcej niż 
10% liczby tytułów, 
 d/ gdy w okresie obowiązywania umowy pojawią się nowe tytuły czasopism, które nie były wydawane w chwili  
zawierania umowy, a których odrębne zamówienie z przyczyn organizacyjnych lub technicznych będzie dla 
Zamawiającego uciążliwie z tym zastrzeżeniem iż poszerzenie przedmiotu zamówienia nie może przekroczyć  
wartości 10 % zamówienia z niniejszej umowy.  
e/ gdy w okresie obowiązywania umowy zaistnieje konieczność domówienia dodatkowych egzemplarzy 
zamówionych tytułów czasopism nie więcej niż 20% liczby egzemplarzy z niniejszej umowy. 
2. W przypadkach wskazanych w ust.1 strony dokonają zmiany umowy lub załączników do umowy w formie 
pisemnego aneksu w którym zmodyfikują przedmiot dostaw i cenę. 
3. Poza przypadkami wskazanymi w ust 1 zmiana umowy może nastąpić w przypadkach, o których mowa w 
art. 144 Prawo zamówień publicznych.    

§9  
 

1. Z tytułu realizacji umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyliczone jako iloczyn zamówionych 
egzemplarzy czasopism i cen jednostkowych wskazanych w zestawieniu ilościowo wartościowym 
stanowiącym załącznik do oferty Wykonawcy.  
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie jednorazowo i wynosić będzie 
……………………………………………. brutto (słownie:…………………….………….) 
3. Wykonawca w terminie  14 dni od dnia zawarcia umowy wystawi fakturę za należność określoną w ust. 2.  
4. Zamawiający zapłaci należność w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury.  
5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
6. W przypadku korekty zamówienia, o której mowa w § 8 ust. 1 lit.c umowy Wykonawca w terminie 14 dni 
od zdarzenia będącego podstawą do dokonania przedmiotowej korekty sporządzi fakturę korygującą 
zmieniającą należność przy zastosowaniu cen jednostkowych zawartych w zestawieniu ilościowo-
wartościowym. 
7 W przypadku, o których mowa w § 8 ust. 1 lit e, Wykonawca wystawi dodatkową fakturę, zgodnie z cenami 
jednostkowymi zawartymi w zestawieniu ilościowo-wartościowym płatną w terminie 21 dni od daty jej 
otrzymania przez Zamawiającego. 
8. W przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 1 lit d, Wykonawca wystawi dodatkową fakturę zgodnie z 
obowiązującymi cenami, płatną w terminie 21 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. 
9. Ceny jednostkowe wskazane w ofercie Wykonawcy nie ulegają zmianie w okresie obowiązywania umowy. 
 

§10 
 

1.W przypadku nienależytego wykonywania Umowy  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne  w 
następujących przypadkach :  
a/ za opóźnienie w dostawie czasopism drukowanych Wykonawca zapłaci karę umowną  
w wysokości  50 PLN brutto za każdy dzień opóźnienia.  
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b/ za przekroczenie terminów, o których mowa w § 6 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości w 
wysokości 50 PLN brutto za każdy dzień opóźnienia 
c/ za każdy przypadek braku informacji o statusie reklamacji w wysokości 50 PLN brutto. 
d/  za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu o którym mowa w § 7  ust.1 umowy w wysokości 100 PLN 
brutto, za każdy dzień opóźnienia. 
2.Kary umowne podlegają  potrąceniu z wynagrodzenia  należnego Wykonawcy.  
3. Zamawiający  zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego 
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 
 

§11 
 

Do kontaktów w realizacji zamówienia ustanawia się ze strony  
Wykonawcy  -  
Zamawiającego –  

§ 12 
 

Zmiana umowy musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem jej nieważności. 
 

§ 13 
 

W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy właściwym do ich rozpoznania jest sąd w 
Kielcach.                     

   
§ 14 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisy: ustawy prawo zamówień 
publicznych, Kodeksu cywilnego.                                    

§ 15 
 

Umowę niniejszą sporządza się w 2 egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron umowy. 
 

 

Integralną część niniejszej umowy stanowią: 
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 
2. Oferta Wykonawcy. 

                         
 
 

      Zamawiający                 Wykonawca 
                                                                                                                                                                                         
  
 
 
 


