
załącznik nr 3 
 

                          Umowa nr ATZ/…/2019 
 
Sporządzona w dniu  ……..  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: 
 

Przedmiot umowy 
 

§ 1 
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji:  
 
a/ dostawę czasopism zagranicznych w wersji drukowanej w prenumeracie na rok 2020, zgodnie z 
zestawieniem wartościowo - ilościowym stanowiącym załącznik nr  2a do oferty, 
 
b/ dostawę czasopism  zagranicznych w wersji elektronicznej  wskazanych  w załączniku  nr 2a do oferty.  
 
c/ dostęp do bazy ISSN w ramach subskrypcji na rok 2020 r. – załącznik nr 2b do oferty 
 
 

§ 2 
1. Wykonawca w ramach dostawy czasopism drukowanych jest zobowiązany do:     
 
a/ dostarczenia kompletu czasopism drukowanych za 2020r. nawet gdy ich wydanie nastąpi przed lub po 
upływie roku kalendarzowego 2020 od numeru pierwszego do numeru ostatniego oraz numerów 
specjalnych   
 
b/ zapewnienia bezpłatnego dostępu do oferowanych przez wydawców wersji elektronicznych czasopism 
drukowanych nieprzerwanie w całym roku 2020, który obejmie pełne teksty wszystkich numerów 
wydawanych za rok 2020 w sposób ustalony przez wydawcę czasopisma.  
 

 



§ 3 
Wykonawca w ramach zapewnienia czasopism w wersji elektronicznej wskazanych w załączniku nr 1 do 
umowy  zapewni nieprzerwany dostęp do  wersji on – line  tych  czasopism w 2020r. Dostęp obejmie 
pełne teksty wszystkich numerów dotyczących 2020. 
 

§ 4 
Wykonawca w ramach zapewnienia dostępu do bazy ISSN jest zobowiązany do zapewnienia 
nieprzerwanego  jednostanowiskowego dostępu w 2020r. w całym okresie subskrypcji. 
 

Warunki wykonywana umowy 
 

§ 5 
1. Dostawa czasopism drukowanych będzie realizowana sukcesywnie od 01.01.2020r do 31.12.2020 r. z 
tym zastrzeżeniem, iż Wykonawca dostarczy pierwsze numery czasopism za 2020 r. nawet jeżeli zostaną 
wydane w 2019 r. oraz ostatnie numery czasopism nawet jeżeli zostaną wydane po 2020r.   
 
2. Wykonawca realizuje dostawy czasopism drukowanych w następujących terminach:    
a/ czasopisma  europejskie do 4 tygodni od daty wydania,  
b/ czasopisma pozaeuropejskie do 8 tygodni od daty wydania. 
 
3. Za dzień wydania czasopisma w rozumieniu ust. 1 i 2 Strony rozumieją datę publikacji czasopisma. 
 
4.Miejscem dostawy czasopism drukowanych jest Biblioteka Główna Politechniki Świętokrzyskiej.   
 
5. Dostawy czasopism drukowanych dokonywane będą przez kuriera bądź pocztą. Dostawę uznaje się 
za dokonaną w dniu odebrania przesyłki przez pracownika Zamawiającego. 
 
6. Wszelkie koszty dostawy czasopism drukowanych w tym, koszty odpraw celnych, transportu, 
ubezpieczeń  ponosi Wykonawca. 
 
7.Ryzyko utraty lub uszkodzenia czasopism drukowanych w czasie dostawy ponosi Wykonawca.    
 
8. Do każdej dostawy czasopism drukowanych Wykonawca zobowiązany jest dołączyć specyfikację 
dostawy, która zawiera wykaz czasopism i ilość egzemplarzy. 
 
9. Odbioru dostawy pracownik Zamawiającego dokonuje poprzez pokwitowanie dowodu doręczenia 
przesyłki kurierskiej lub pocztowej.  
 
 

§ 6 
1.Wykonawca udostępnia wersje elektroniczne i wersję on line prenumerowanych czasopism poprzez 
autoryzację adresów IP Uczelni. 
2. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca sporządza statystykę wykorzystania wersji elektronicznych w 
okresie wskazanym we wniosku jednak nie częściej niż 1 raz na kwartał. Wniosek  składany jest w formie 
elektronicznej na adres: ………………………….. 
2.Statystyka obejmuje dane zbierane przez dostawcę serwisu on-line w zakresie:  liczby logowań, ilości 
zapytań (wyszukań), ilości pobranych pełnych tekstów. 
3. Wykonawca  sporządza  statystyki  w terminie 3 dni roboczych od daty  złożenia wniosku i przesyła  w 
formie elektronicznej na adres: ………………………. 



4.Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia na żądanie Zamawiającego dostępu do wszystkich 
wygenerowanych w okresie obowiązywania umowy statystyk. 
 

§ 7 
 

1. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego (na piśmie, faxem, e-mailem) w 
terminie 2 dni o wszelkich zmianach dotyczących zaprenumerowanych czasopism (opóźnienia w 
wydawaniu, zmiana tytułu, zawieszenie tytułu, zeszyty specjalne, itp.) lub zmianach dotyczących dostępu 
do wersji elektronicznych.  
2. Zamawiający po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust.1 podejmuje decyzję co do dalszego 
sposobu wykonywania umowy.  

 
Reklamacje 

 
§ 8 

 
1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż: 
a) dostawa czasopism drukowanych jest niekompletna lub zawiera egzemplarze z wadami, 
b) występuje brak dostępu do wersji elektronicznej czasopism, 
c) występuje  brak dostępu do bazy ISSN, 
Zamawiający zgłasza reklamację. 
2.Reklamacja jest zgłaszana na adres  e-mail: ……………,  w terminie 3 dni  od dnia  dostawy lub braku 
dostępu.  
3. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi ………………. od dnia zgłoszenia reklamacji.  
4. Wykonawca zapewnia  informacje o statusie reklamacji  w sposób ciągły  w formie elektronicznej. 
5. W przypadku odmowy  uznania reklamacji  Wykonawca informuje Zamawiającego na adres  e – mail: 
………… o  przyczynach odmowy w terminie 2 dni. 
6. W przypadku uznania reklamacji   Wykonawca zobowiązuje się zrealizować ją w terminie 
……………...dni. 
                                  

  Wynagrodzenie 
            § 9 

 
1. Z tytułu realizacji umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie, z zastrzeżeniem ust. 4,  z tytułu:  
a/ dostawy czasopism drukowanych  Wykonawcy w kwocie ……………………  wyliczone jako iloczyn 
liczby zamówionych egzemplarzy czasopism i cen jednostkowych wskazanych zgodnie z zestawieniem  
ilościowo wartościowym stanowiącym załącznik 2a do oferty Wykonawcy.  
b/ dostawy czasopism w wersji elektronicznej wskazanych w zestawieniu ilościowo wartościowego   
stanowiącego załącznik 2a do oferty  Wykonawcy w kwocie …………………………..  
c/ dostępu do bazy ISSN w kwocie ……………………….. 
2. Oferta Wykonawcy i zestawienie ilościowo - wartościowe stanowią integralną część umowy. 
3. Ceny jednostkowe wskazane w ofercie nie ulegają zmianie w okresie obowiązywania umowy.  
4. Ostateczna kwota wynagrodzenia należnego Wykonawcy jest zależna od faktycznej liczby 
dostarczonych czasopism i faktycznej liczby dni dostępu do wersji elektronicznej i dostępu on- line w 
okresie trwania umowy.      
 

 
 
 
 



§ 10 
 

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 9 ust.1 lit.a – c jest płatne z góry w terminie 21 dni od dnia 
otrzymania faktury przez Zamawiającego. 
2. Wypłacona zgodnie  z ust.1 kwota jest kwotą do rozliczenia według zasad wskazanych w ust.3 - 6 . 
3. W terminie 30 dni od dnia ostatniej dostawy czasopism drukowanych Zamawiający sporządzi zbiorcze 
zestawienie faktycznie zrealizowanych dostaw czasopism drukowanych i należnego z tego tytułu  
wynagrodzenia z zastosowaniem cen jednostkowych wskazanych w ofercie Wykonawcy. Podstawę do  
sporządzenia zestawienia  stanowią dowody  odbioru  przesyłek kurierskich lub pocztowych.   
4. W terminie  30 dni od dnia zakończenia  dostaw  czasopism w wersji elektronicznej  Zamawiający  
sporządzi zbiorcze zestawienie   dni,  w  których  występował  brak dostępu do  wersji elektronicznych 
oraz do  bazy ISSN. Podstawą do sporządzenia  zestawienia  są  dowody  zawiadomienia  o  braku 
dostępu przez Zamawiającego i informacja  Wykonawcy o  terminie  ponownego uruchomienia dostępu. 
Za  każdy dzień  braku dostępu  do wersji elektronicznej, on line, bazy ISSN   wynagrodzenie  
Wykonawcy podlega zmniejszeniu o kwotę  100 PLN brutto. 
5. Zbiorcze zestawienia,  o których mowa  w ust. 3 i 4 Zamawiający przekazuje Wykonawcy na piśmie 
wraz z rozliczeniem  wypłaconego i należnego wynagrodzenia.  
6. W przypadku stwierdzenia nadpłaty wynagrodzenia Wykonawca w terminie 7 dni od dnia doręczenia  
rozliczenia   sporządzi korektę  wystawionej faktury VAT  i  dokona zwrotu  nadpłaty w terminie nie 
dłuższym niż 14 dni od dnia  doręczenia  zestawienia i rozliczenia  wypłaconego wynagrodzenia.  
7. Za  dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 

8.W przypadku gdy w okresie prenumeraty Wydawca zaprzestanie wydawania poszczególnych pozycji 
czasopism objętych zamówieniem przedmiot zamówienia ulegnie odpowiedniej korekcie. Wykonawca 
jest zobowiązany w terminie 21 dni, od zdarzenia będącego podstawą do dokonania przedmiotowej 
korekty sporządzić fakturę korygującą zmniejszającą należność przy zastosowaniu cen jednostkowych 
zawartych w zestawieniu ilościowo-wartościowym i zwrócić nadpłatę w terminie nie dłuższym niż 21 dni 
od dnia sporządzenia faktury korygującej. 

 
 

Zmiany umowy 
 

§ 11 
11.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. Zmiany do umowy wprowadza się także gdy w okresie obowiązywania umowy zajdą okoliczności 
uzasadniające ograniczenie lub rozszerzenie dostępu do źródeł elektronicznych w tym :  
 
a/  z przyczyn uzasadnionych potrzebami Biblioteki w zakresie dostępu do ISSN zmianie ulegnie liczba 
stanowisk dostępowych.  
 
b/  zmianie ulegnie liczba dostarczanych tytułów czasopism drukowanych w zakresie dostępu do wersji 
elektronicznych czasopism oraz wersji  on-line,  
   
3. W przypadkach wskazanych w ust. 1-2 strony dokonają zmiany umowy lub załączników do umowy w 
formie pisemnego aneksu w którym zmodyfikuje przedmiot dostaw i  zmienią cenę. Do ustalenia ceny 
przyjmuje się ceny zawarte w ofercie Wykonawcy a w przypadku ich braku ceny najbardziej zbliżone.   
4. Poza przypadkami wskazanymi w ust. 1 i 2 zmiana umowy może nastąpić w przypadkach wskazanych 
w art. 144 Prawo zamówień publicznych 

 
Kary umowne 

 
§ 12 

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za nienależyte wykonanie umowy w następujących 
przypadkach:  

a)  za opóźnienie w dostawie czasopism drukowanych Wykonawca zapłaci karę umowną  
w wysokości  100 złotych za każdy dzień opóźnienia. 

b)  za przekroczenie terminów, o których mowa w § 8 Wykonawca zapłaci karę umowną w 
wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia,  

c)  za brak dostępu do wersji elektronicznej i on line w wysokości 100 złotych za każdy ujawniony 
przypadek   

d) za opóźnienie w sporządzeniu statystyk na wniosek zamawiającego w wysokości 100 złotych 
za każdy dzień opóźnienia 

e)  za braku dostępu do bazy ISSN 100 złotych za każdy dzień braku dostępu.  
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 
uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

                          
 
 

Postanowienia końcowe 
 

§ 13 
 
Do kontaktów w realizacji zamówienia ustanawia się ze strony  
 
Wykonawcy  -      ……….………………………. 
 
Zamawiającego - ………………………………… 

                
 
 



§ 14 
 
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy właściwym do ich rozpoznania jest sąd w 
Kielcach.  
                    
   

§ 15 
 

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

 
 § 16 

 
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. 

 
 
 
 
 

      Wykonawca                                                                                  Zamawiający 
                                                                                                                                                                                         
  
 
 


