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PROJEKT UMOWY
DOTYCZĄCEJ OBSŁUGI PRENUMERATY CZASOPISM POLSKICH
w wersji elektronicznej
w 2016 r.
(wykaz nr 3)

zawarta dnia …………….pomiędzy:
Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu
z siedzibą w Poznaniu (61-875) , al. Niepodległości 10
zwanym dalej „Zamawiającym” , reprezentowanym przez:
Prorektora ds. Strategii i Rozwoju
- prof. dr hab. Cezarego Kochalskiego, prof. nadzw. UEP,
za kontrasygnatą finansową Kwestora – mgr Lucyny Siateckiej
a
Firmą …
zwaną dalej „Wykonawcą”

Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (ZP/ /15), prowadzonego zgodnie z ustawą z
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych i Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia do tego postępowania.
§ 1.
Przedmiot umowy
1.

Przedmiotem umowy są czasopisma polskie w wersji elektronicznej wydane w okresie od
rozpoczęcia do zakończenia cyklu wydawniczego na rok 2016, obejmujące czasopisma ujęte w
wykazie czasopism polskich, będącym załącznikiem nr 7 do SIWZ.

2.

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dostęp do tych czasopism zgodnie z treścią niniejszej
umowy, postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i treścią jego oferty
z dnia 27 sierpnia 2014 r.
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§ 2.
Uzgodnienia cenowe i warunki płatności

1. Koszt brutto prenumeraty czasopism polskich w wersji elektronicznej na rok 2016 r.,
określony w ofercie przetargowej z dnia ……….. wynosi: ……… (słownie: ………………).
2. Należność określona w § 2.1 niniejszej Umowy zostanie przekazana przez Zamawiającego
przelewem na podstawie faktury VAT, w terminie 30 dni od daty doręczenia
Zamawiającemu prawidłowej i zgodnej z Umową faktury VAT. Faktura powinna
uwzględniać ceny jednostkowe (brutto) wszystkich zamawianych czasopism. Faktura
zostanie wystawiona przez Wykonawcę w ciągu 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.
3. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT i upoważnia Wykonawcę do wystawiania
za czasopisma polskie faktur VAT bez swojego podpisu (NIP 777-00-05-497).
4. Wykonawca gwarantuje, że cena oferty zawiera wszystkie istotne elementy składowe
dostępu do wersji elektronicznej prenumerowanych czasopism. Żadne dodatkowe kwoty nie
będą obciążać Zamawiającego.
5. Umówiona kwota oferty jest ostateczna.
6. Za nie zapewnienie dostępu do wersji elektronicznej prenumerowanych czasopism
przysługuje Zamawiającemu refundacja zgodna z wartością ujętą w ofercie cenowej.
7. W przypadku czasopism opóźnionych wydawniczo oraz czasopism, których cykl
wydawniczy nie kończy się z końcem roku kalendarzowego (np. rok akademicki),
zobowiązania Wykonawcy przechodzą na lata następne i zachowują ważność aż po
wykonanie całości dostaw objętych prenumeratą i uwzględnionych na fakturze.
§ 3.
Obowiązki i prawa Wykonawcy
1. Zapewnienie dostępu do czasopism w sposób nieprzerwany przez cały okres prenumeraty na
dwóch stanowiskach komputerowych.
2. Zapewnienie prawa do zachowania przez Zamawiającego archiwum czasopisma, którego
prenumerata została opłacona.
3. Zapewnienie zwrotu wartości za czasopisma, których wydawania zaprzestano, a były ujęte
na fakturze i zostały opłacone przez Zamawiającego.
4. Zapewnienie Zamawiającemu możliwości domawiania czasopism w wersji elektronicznej, w
zakresie dostępnych przez Wykonawcę tytułów.
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§ 4.
Obowiązki i prawa Zamawiającego
1. Sprawdzenie aktywności dostępu do prenumerowanych czasopism w chwili instalacji.
2. Monitorowanie dostępu do czasopism w trakcie okresu objętego prenumeratą i zgłaszanie
niedogodności.
3. Wprowadzanie zmian w przedmiocie Umowy, polegających na domawianiu czasopism w
dowolnym momencie danego roku z gwarancją dostępu od nr 1.
4. Opłacanie przez Zamawiającego należności za prenumeratę czasopism domawianych u
Wykonawcy w 2016 r. na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę, w
terminie wskazanym na fakturze, nie krótszym niż 14 dni od daty doręczenia prawidłowej,
zgodnej z umową faktury. Domawiane czasopisma opłacane będą jedną fakturą za cały
ustalony zamówieniem okres ich prenumeraty.
5. Uiszczenie zapłaty za dostarczone czasopisma zgodnie z warunkami określonymi niniejszą
umową.
§5
Postanowienia końcowe
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od rozpoczęcia do zakończenia cyklu
wydawniczego na 2016 r. i ulega rozwiązaniu po dostarczeniu ostatniego numeru objętego
prenumeratą oraz po wywiązaniu się z ewentualnych procedur monitowych.
2. Wykonawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego, niezwłocznego odstąpienia od
umowy w przypadku nie dokonania wpłaty za przedmiot umowy określony w § 2.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego natychmiastowego (bez wyznaczania
dodatkowego terminu) odstąpienia od umowy w przypadku nie wywiązywania się
Wykonawcy z obowiązków wskazanych w § 3 niniejszej umowy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy albo jej rozwiązania przez Zamawiającego lub
Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% (dwudziestu procent) wynagrodzenia
brutto Wykonawcy, określonego w § 2.1.
5. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje Zamawiającemu aż do ostatecznego zamknięcia
rozliczeń pomiędzy Stronami.
6. Zamawiający może potrącać kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, w tym także
wynagrodzenia przyszłego.
7. Naliczanie kar umownych nie pozbawia Zamawiającego prawa do dochodzenia
odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda przekroczy kwotę kar umownych.
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8. W sprawach spornych umawiające się Strony będą dążyć do rozstrzygnięć polubownych; w
przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia, spory rozstrzygać będzie, w oparciu o
prawo polskie, sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
9. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu
lub numeru telefonu.
10. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania
formy pisemnej i winny mieć formę aneksu do umowy.
11. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego i ustawa Prawo zamówień publicznych.
12. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na
osoby trzecie bez zgody Zamawiającego.
13. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach na prawach
oryginału, dla każdej ze Stron, z których trzy są przeznaczone dla Zamawiającego.
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