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UMOWA nr … 
 
 

zawarta w Krakowie w dniu … 2017 r. pomiędzy: 
 
 
Instytutem Farmakologii Polskiej Akademii Nauk, z siedzibą w Krakowie przy ul. Smętnej 12, 
wpisanym do Rejestru Instytutów Naukowych pod nr …, NIP: …, zwanym w dalszej części 
umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 
1. ........................................................................................................................................... 
2. ........................................................................................................................................... 
 
a 
 
............................................................................................................................................................., 
z siedzibą w … przy …, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym 
pod nr …, NIP: …, kapitał zakładowy: … wpłacony w całości, zwaną w dalszej części umowy 
„Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 
1. ........................................................................................................................................... 
2. ........................................................................................................................................... 
 
po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych. 
 

§ 1 
 
1. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługę prenumeraty czasopism zagranicznych 

wydawanych w 2018 roku w wersji online dla Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii 
Nauk w Krakowie przy ul. Smętnej 12, których wykaz stanowi Załącznik 1 do umowy. 

2. Usługa obejmuje 14 tytułów w wersji elektronicznej (online). 
3. Dostęp powinien być zapewniony sukcesywnie w ciągu roku zgodnie z kalendarzem 

ukazywania się czasopism. 
4. Wykonawca powinien zapewnić nieprzerwany dostęp online do dostarczonych czasopism na 

dowolną liczbę stanowisk komputerowych pracujących w sieci lokalnej Instytutu 
Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. 
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5. Zamawiający oświadcza, że jest członkiem Konsorcjum Elsevier, Springer oraz Wiley – 
Blackwell. 

6. Wykonawca oświadcza, że posiada wprowadzony system zapewniający zgodność działań z 
normami jakościowymi opartymi na normach europejskich. 

7. Czasopisma będą zamawiane w ramach prenumeraty dla Instytutu Farmakologii Polskiej 
Akademii Nauk w Krakowie. 

 
§ 2 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy w terminie od dnia 1 stycznia 

2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. 
2. Usługa będzie realizowana w sposób ciągły. 
3. W przypadku opóźnień wydawców w opublikowaniu numerów czasopism objętych planem 

wydawniczym na 2018 rok zobowiązania przechodzą na lata następne. 
 

§ 3 
 
1. Zamawiający ma prawo do wprowadzenia zmian w przedmiocie umowy, polegających na 

rezygnacji z poszczególnych tytułów lub zamiany na inny tytuł czasopisma. O zmianach 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę przed lub równocześnie ze złożeniem zamówienia. 

2. Wykonawca w przypadku, o którym mowa w ust. 1 zrzeka się wszelkich roszczeń, w tym 
odszkodowawczych. 

3. Zmianę, o której mowa w ust. 1, Wykonawca wprowadzi nie później niż 7 dni po otrzymaniu 
informacji przekazanej przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca powinien informować Zamawiającego o wszystkich zmianach w realizacji 
przedmiotu umowy, spowodowanych zmienionymi warunkami wydawców, bez prawa 
decydowania o wzroście wynagrodzenia. 

 
§ 4 

 
1. Odbioru usługi ze strony Zamawiającego dokona …. 
2. W przypadku braku dostępu online do czasopism, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, 

który w terminie nie dłuższym niż … dni od dnia zawiadomienia przez Zamawiającego 
usunie usterkę lub przyczynę braku dostępu do czasopism. 

3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający przekaże Wykonawcy faksem, pocztą 
elektroniczną lub automatycznie w jego reklamacyjnej bazie online. 

 
§ 5 

 
1. Wykonawca oświadcza, iż ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie przedmiotu umowy oraz za szkody powstałe podczas wykonywania umowy. 
2. W przypadku odstąpienia od umowy jak również nie przystąpienia przez Wykonawcę do 

wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający będzie żądał 
od Wykonawcy kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 
1. 

3. Z tytułu opóźnień w dostępie do czasopism z winy Wykonawcy z zastrzeżeniem § 2 ust. 3, 
Zamawiający oprócz zwrotu wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 5, ma prawo żądać 
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kary umownej w wysokości 0,5 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy 
dzień opóźnienia w dostępie do czasopism w wersji online. 

4. W przypadku braku dostępu do czasopisma lub czasopism przez okres dłuższy niż … dni, 
Zamawiający bez dodatkowego zawiadomienia ma prawo odstąpić od umowy i naliczyć karę 
umowną w wysokości, o której mowa w ust. 2. 

 
§ 6 

 
1. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy wynagrodzenie równe … zł (słownie: … złotych) brutto / netto, w tym podatek 
od towarów i usług (VAT) wg stawki … % w wysokości … zł (słownie: … złotych), w 
terminie 30 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu faktury, na rachunek bankowy 
wskazany przez Wykonawcę. 
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający rozliczy 
podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami (jeżeli dotyczy). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, nie ulegnie zwiększeniu. 
3. Przez datę zapłaty rozumie się datę złożenia dyspozycji zapłaty przez Zamawiającego  

w banku Zamawiającego. 
4. W przypadku, gdy w terminie określonym w ust. 1 Zamawiający nie przeleje na rachunek 

Wykonawcy kwoty wynikającej z przedłożonej przez Wykonawcę faktury, zapłaci 
Wykonawcy odsetki za zwłokę w wysokości odsetek ustawowych. 

5. W przypadku braku dostępu online do czasopisma lub czasopism lub wystąpieniu usterki w 
wykonywaniu usługi, o których mowa w § 4 ust. 2, z winy Wykonawcy, Zamawiający może 
żądać zmniejszenia wynagrodzenia określonego w ust. 1, o kwotę wyliczoną jako iloczyn 
liczby dni i 1/365 ceny za każde czasopismo zawartej w Załączniku 1 do umowy, do którego 
Zamawiający złożył zawiadomienie o braku dostępu. Wykonawca zwróci część 
wynagrodzenia stanowiącego wyliczoną kwotę w terminie 14 dni od daty przekazania przez 
Zamawiającego żądania. 

 
§ 7 

 
obowiązywać będzie w przypadku wskazania w ofercie części zamówienia, która zostanie 
powierzona podwykonawcy 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy: 

a) osobiście w zakresie: …, 
b) przy pomocy podwykonawców w zakresie: …. 

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, które 
wykonuje przy pomocy podwykonawców. 

3. Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 
oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, oraz 
jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o 
wartości mniejszej niż 0,5 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1. Wyłączenie, o 
którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 
większej niż 4 000,00 zł. 

4. Zamawiający może zgłosić zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są usługi i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, 
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której przedmiotem są usługi, i do jej zmian, w terminie 7 dni od przedłożenia przez 
Wykonawcę odpowiednio projektu lub kopii umowy i ich zmian. 

5. Płatności z tytułu przedłożonych faktur będą realizowane przez Zamawiającego w terminie 30 
dni od dnia przedłożenia faktury. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i 
następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane usługi jest przedstawienie przez 
Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom, biorącym 
udział w realizacji usługi. 

6. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 
5, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebraną usługę w części 
równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty do czasu 
przedstawienia dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 5. 

7. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo 
nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia wykonawcy, faktury lub rachunku 
podwykonawcy, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy usługi. 

8. Wysokość kar umownych z tytułu: 
a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy wynosi 

1 % kwoty należnego wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia, 
b) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany wynosi 50,00 zł za każdy dzień opóźnienia, 
c) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynosi 50,00 zł za 

każdy dzień opóźnienia. 
 

§ 8 
 
1. Zmiana umowy może nastąpić za zgodą Zamawiającego i powinna być dokonana w formie 

pisemnej. 
2. Zmiana dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest nieważna. 
3. Zmiana umowy, o której mowa w ust. 1, może dotyczyć rezygnacji przez Zamawiającego z 

poszczególnych tytułów lub zamiany danego na inny tytuł czasopisma, zmiany 
wynagrodzenia w przypadku wycofania z druku czasopisma lub czasopism, a także zmiany 
stawki podatku od towarów i usług (VAT). 

4. 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. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

 
§ 9 

 
W sprawach nie uregulowanych umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, o ile przepisy 
ustawy – Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 
 

§ 10 
 
Ewentualne spory wynikłe przy wykonywaniu umowy Strony poddadzą pod rozstrzygnięcie sądu 
właściwego dla siedziby Zamawiającego. 
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§ 11 
 
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – jeden dla Wykonawcy i dwa dla 
Zamawiającego. 
 

Zamawiający:  Wykonawca: 
 
 
 

……………………………… 

 

……………………………… 
Załączniki: 
Załącznik 1 do umowy – Wykaz czasopism. 


