Załącznik Nr 3 do SIWZ „Wzór umowy”

Modyfikacja nr 1
Postępowanie Nr ZP/3/2015
UMOWA

Nr ..................................................

zawarta w dniu ………………. r. pomiędzy Instytutem Chemii i Techniki Jądrowej
w Warszawie,
ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa, zwanym w dalszej części
„Zamawiającym” lub „Stroną”, reprezentowanym przez:
1. ……………………………….. – ……………………………………
2. ………………………………. – ……………………………………
Nr KRS:

0000098738

NIP:

525 000 83 30

REGON:

001024020

a
firmą / przedsiębiorcą: …………………………………………………………………….
ul. …………………………, …-…… …………., tel. …………….., fax. …………………..,
e-mail: ……………………………
zwaną w dalszej części „Wykonawcą” lub „Stroną”, reprezentowanym przez:
1. ………………………
2. ………………………
zarejestrowaną w: ...........................................................
NIP:

……………………………..

REGON:

……………………………..

PESEL:

……………………………..

zwanymi dalej łącznie „Stronami”.
§ 1 PREAMBUŁA
Niniejsza umowa, zwana dalej „Umową” została zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późniejszymi zmianami), zwaną dalej „ustawą”,
o wartości szacunkowej zamówienia poniżej równowartości kwoty określonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
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§ 2 WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
1 Przedmiotem umowy jest poniższych specjalistycznych czasopism zagranicznych:
Lp. Tytuł czasopisma

Symbol ISSN

Kraj

Wydawca

1.

International Journal of
Radiation Biology

0955-3002

GBR

Informa Healthcare

2.

Radiation Research

0033-7587

USA

Radiation Research Society

3.

Radiochimica Acta

0033-8230

DEU

Oldenbourg Verlag

4.

Separation Science and
Technology

0149-6395

USA

Taylor and Francis

5.

Solvent Extraction and Ion
Exchange

0736-6299

USA

Taylor and Francis

(w wersji drukowanej + online) w latach 2016 - 2018 dla Biblioteki Instytutu Chemii i
Techniki Jądrowej w Warszawie za ustaloną w Umowie cenę, w ilości i zgodnie z
charakterystyką oraz z zasadami określonymi w Ofercie Wykonawcy stanowiącej
Załącznik nr 1 do Umowy.
UWAGA:
Przez dostęp online rozumie się możliwość korzystania z wersji elektronicznej
prenumerowanych tytułów udostępnianych w Internecie przez wydawcę czasopisma na
komputerach pracujących w sieci ICHTJ.
2 Po stronie Wykonawcy pozostają wszelkie sprawy związane z obsługą finansową
powierzonej prenumeraty, w tym rozliczenia za dodatkowy dostęp online do wersji
elektronicznej prenumerowanych tytułów czasopism (jeżeli wydawca oferuje dostęp
bezpłatny – opłaty nie mogą być naliczane).
3 Wykonawca zobowiązany jest dokonywać, bez obciążenia Zamawiającego dodatkowymi
kosztami wszelkich czynności związanych z obowiązującymi w Polsce przepisami
podatkowymi (odprowadzanie podatku VAT) i celnymi (dokonywanie odpraw celnych)
dotyczącymi dostarczania prenumeraty do siedziby Zamawiającego zgodnie ze stanem
prawnym obowiązującym w okresie trwania umowy.
4 Wysokość wszelkich marż i bonifikat naliczonych przez Wykonawcę dla prenumeraty
dotyczącej 2016 roku nie może ulec zmianie i musi obowiązywać dla prenumeraty
dotyczącej roku 2017 i 2018. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny
prenumeraty w latach 2017 i 2018 na wniosek i po przedstawieniu przez Wykonawcę
uzasadnionych i udokumentowanych kosztów wynikających ze wzrostu cen czasopism
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podanych przez wydawców i wskazanych wartości przeliczników walut (wg średniego
kursu sprzedaży walut podanych przez NBP) .
5 Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu elektroniczny dostęp do informacji,
związanych z realizacją zamówienia.
6 Wykonawca powinien informować o wszelkich zmianach wydawniczych.
7 Rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie
krajowej (PLN).
§ 3 TERMINY WYKONANIA UMOWY
Dostawa prenumeraty czasopism specjalistycznych zagranicznych (w wersji drukowanej +
online) odbywać się będzie sukcesywnie przez okres trzech lat począwszy od dnia 01.01.2016
r. i/lub od ukazania się pierwszego zeszytu czasopism aż do ostatniego zeszytu periodyku w
danym i kolejnym roku kalendarzowym objętym prenumeratą.
§ 4 WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § 2 Strony ustalają wynagrodzenie
umowne w łącznej wysokości:
brutto: …………….………… zł …. gr
(słownie: …………………………………….………………………. zł …. gr brutto)
netto: ………………………… zł …. gr
VAT …. %: ……………….… zł …. gr
w tym:
1) w 2016 roku
brutto: …………….………… zł …. gr
(słownie: …………………………………….………………………. zł …. gr
brutto)
netto: ………………………… zł …. gr
VAT …. %: ……………….… zł …. gr
2) w 2017 roku
brutto: …………….………… zł …. gr
(słownie: …………………………………….………………………. zł …. gr
brutto)
netto: ………………………… zł …. gr
VAT …. %: ……………….… zł …. gr
3) w 2018 roku
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brutto: …………….………… zł …. gr
(słownie: …………………………………….………………………. zł …. gr
brutto)
netto: ………………………… zł …. gr
VAT …. %: ……………….… zł …. gr
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane z
realizacją postanowień niniejszej umowy.
3. Zamawiający dokona płatności przedpłaty na poczet wykonania zamówienia na rzecz
Wykonawcy, w następujących ratach i terminach:
a) za rok 2016:


I rata – 50 % wartości zamówienia rocznego - w ciągu 30 dni od daty podpisania
umowy,



II rata – 50 % wartości zamówienia rocznego - do 30 marca 2016 r.,

b) za rok 2017:


I rata – 50 % wartości zamówienia rocznego - do 30 grudnia 2016 r.,



II rata – 50 % wartości zamówienia rocznego - do 30 marca 2017 r.,

c) za rok 2018:


I rata – 50 % wartości zamówienia rocznego - do 30 grudnia 2017 r.,



II rata – 50 % wartości zamówienia rocznego - do 30 marca 2018 r.

4. Płatność zostanie dokonana przez Zamawiającego na podstawie prawidłowo wystawionej
faktury pro - forma.
5. Płatność zostanie potwierdzona przez Wykonawcę fakturą VAT w terminie 7 dni od jej
otrzymania.
§ 5 OBOWIĄZKI STRON
1. Wykonawca dokonuje transferów przedpłat niezwłocznie po otrzymaniu rachunków od
wydawców.
2. Wykonawca zobowiązuje się prowadzić na własny koszt wszelkie czynności związane z
reklamacjami z zachowaniem terminów określonych przez wydawców (brakami,
opóźnieniami dostawy, zamianą egzemplarzy uszkodzonych).
3. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego o zmianach w dostawie
czasopism wprowadzonych przez wydawców (zaprzestanie wydawania, zawieszenie,
łączenie, podział tytułów). Za nie dostarczone numery czasopism przysługuje
Zamawiającemu zwrot zapłaconej należności.
4. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców realizujących na jego
zlecenie Umowę.
5. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego pocztą elektroniczną o
wszelkich zmianach wydawniczych dotyczących zamówionych tytułów prasowych na
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adres e-mail: ……………………… .
6. Osobami upoważnionymi do uzgadniania na bieżąco spraw związanych z wykonaniem
Umowy oraz odpowiedzialnymi za prawidłowe wykonanie Umowy, w tym dokonywanie
czynności związanych z jej wykonaniem są:
1) po stronie Zamawiającego: ………………… tel. …, tel. kom. …e-mail:
...lub………………… tel. …, tel. kom. …e-mail: ...
2) po stronie Wykonawcy: ………………… tel. …, tel. kom. …, e-mail: …
7. Zmiana osób wymienionych w ust. 6 nie powoduje konieczności zmiany Umowy.
W przypadku wystąpienia takiej zmiany, osoby upoważnione do reprezentacji Stron
wzajemnie się informują o nowej osobie, upoważnionej do współpracy i koordynacji
wykonania Umowy.
8. W okresie obowiązywania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo skreślenia z
prenumeraty na rok 2017 i 2018 niektórych tytułów czasopism, w przypadku
dysponowania niedostateczną ilością środków finansowych. Zmiany będą zapisywane w
aneksach do umowy.
§ 6 ROZWIĄZANIE LUB ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
Umowy lub powzięcia informacji o nieotrzymaniu środków budżetowych koniecznych do
realizacji Umowy od dysponenta odpowiedniego stopnia lub braku środków w budżecie
Zamawiającego, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcy
przysługiwała będzie jedynie zapłata za zrealizowaną część Umowy.
2. Zamawiający ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w
sytuacji niewykonywania lub nienależytego wykonywania Umowy przez Wykonawcę z
powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
3. Każda ze Stron ma możliwość wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w
wypadku zaistnienia przeszkód wynikających z siły wyższej uniemożliwiających
realizację Umowy. Przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie nadzwyczajne,
zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i przeciwdziałania, którego wystąpienie jest
niezależne od Stron, a które uniemożliwia wykonanie zobowiązań wynikających z
Umowy.
4. Oświadczenia o odstąpieniu lub wypowiedzeniu Umowy wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
§ 7 KARY UMOWNE
1. W razie nie realizowania przez Wykonawcę terminowego dostarczania, reklamacji,
uzupełniania brakujących tytułów bądź egzemplarzy, Zamawiający zastrzega sobie prawo
odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od zaistnienia takiego

5

zdarzenia. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia
zamawiającemu kary umownej w wysokości 15% wartości rocznej prenumeraty oraz
zwrot wartości kosztu niezrealizowanej prenumeraty.
2. W przypadku opóźnienia w płatnościach z tytułu dostaw czasopism, Wykonawcy
przysługują odsetki ustawowe.
§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Niniejsza umowa jest dokumentem obowiązującym obie strony.

2.

Strony są zobowiązane wzajemnie powiadamiać się o zmianie formy prawnej
prowadzonej działalności gospodarczej, o wszczęciu postępowania upadłościowego
i ugodowego oraz o zmianie adresu siedziby firmy a także adresów zamieszkania
właścicieli firmy w okresie obowiązywania umowy i rękojmi a także nie zakończonych
rozliczeń z niej wynikających pod rygorem uznania za doręczoną, korespondencji
kierowanej na ostatni adres podany przez każdą ze Stron.

3.

Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.

4.

W sprawach, które nie są uregulowane niniejszą umową zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

5.

W sprawach spornych, wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy, a nierozwiązanej na
drodze polubownej, rozstrzygać będą sądy powszechne właściwe dla siedziby
Zamawiającego.

6.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zastosowania formy pisemnego aneksu
z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający przewiduje
możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, wyłącznie w następujących
przypadkach i w następującym zakresie:
1) konieczności przedłużenia terminu realizacji umowy określonego w § 3 ust. 1 umowy
spowodowanej zaistnieniem siły wyższej, o której jest mowa w § 6 umowy;
2) zmiany stawki VAT obowiązującej na oferowane czasopisma pod warunkiem zmiany
stawek obowiązujących na terenie Polski potwierdzonych odpowiednią ustawą lub
rozporządzeniem Ministra Finansów;
3) zmiany cen prenumeraty w latach 2017 i 2018 wynikających ze wzrostu cen
czasopism podanych przez wydawców i wskazanych wartości przeliczników walut
(wg średniego kursu sprzedaży walut podanych przez NBP);
4) skreślenia z prenumeraty na rok 2017 i 2018 niektórych tytułów czasopism, w
przypadku dysponowania niedostateczną ilością środków finansowych.

7. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po dwa egzemplarze dla
każdej ze stron.
Załączniki:
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WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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