Załącznik nr II do SIWZ
UMOWA
(ZP-146/030/D/06)
zawarta w dniu ………………………….. 2006 roku pomiędzy:
Politechniką Gdańską, 80-952, ul. Narutowicza 11/12 w Gdańsku
reprezentowaną przez:
Prorektora ds. Nauki i Wdrożeń Politechniki Gdańskiej – prof. dr hab. inż. Ryszarda
Katulskiego
p.o. Dyrektora Biblioteki Głównej – inż. Bożenę Hakuć
Kwestora Politechniki Gdańskiej – ek. dypl. Zofię Kułagę
zwaną dalej Zamawiającym
oraz
Firmą ………………………………………………………
z siedzibą w …………………………………………….
reprezentowaną przez:
……………………………………………………
REGON: ………………………….
NIP: ………………………..
KRS: ………………………….
zarejestrowaną w …………………………………………………………………………
zwaną dalej Wykonawcą

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr ZP-146/030/D/06, Zamawiający
przekazuje a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot umowy, jakim jest dostawa

dla Politechniki Gdańskiej naukowych czasopism importowanych, wydawanych
w 2007 roku
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§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest dostarczanie Politechnice Gdańskiej w prenumeracie na rok
2007 r., 171 tytułów naukowych czasopism importowanych, wydawanych w
następujących formach:
- 122 tytuły w wersji wyłącznie drukowanej, w tym:
- .. tytuły z bezpłatnym dostępem online oferowanym przez wydawców poszczególnych
tytułów w ramach ich oferty wydawniczej,
- 6 tytułów w wersji drukowanej + online,
- 43 tytuły w wersji wyłącznie online.
2. Zakres świadczeń zaoferowanych Zamawiającemu, w zakresie prenumeraty naukowych
czasopism importowanych, musi odpowiadać warunkom prenumeraty instytucjonalnej.
3. Tytuły zamówionych czasopism, dostarczanych do Zamawiającego, muszą być zgodne z
wykazem w załączniku nr 1 do umowy.
§2
TERMIN REALIZACJI
1. Niniejszą umowę strony zawierają na czas określony od 01.01.2007 r. do 30.06.2008 r.
§3
WARUNKI REALIZACJI
1. Wymagane terminy dostaw:
a) miesięczniki (12 zeszytów w roku) – za datę wydania przyjmuje się ostatni dzień
roboczy danego miesiąca; po upływie 6 tygodni od wskazanego terminu dostawy dla
czasopism europejskich, a 8 tygodni dla czasopism pozaeuropejskich, naliczona
zostanie kara umowna. Do miesięczników zalicza się również te tytuły, w których
ukazują się zeszyty łączone, tj. wydawane 8x, 9x, 10x, 11x w roku. Kary umowne
stosuje się odpowiednio.
b) dwumiesięczniki (6 zeszytów w roku) – za datę wydania kolejnego numeru czasopisma
przyjmuje się ostatni dzień roboczy co drugiego miesiąca w roku; po upływie 6
tygodni od wskazanego terminu dostawy dla czasopism europejskich, a 8 tygodni dla
czasopism pozaeuropejskich, naliczona zostanie kara umowna. Do dwumiesięczników
zalicza się również te tytuły, w których ukazują się zeszyty łączone, tj. wydawane 4x,
5x, 7x w roku. Kary umowne stosuje się odpowiednio.
c) kwartalniki (4 zeszyty w roku) – za datę wydania kolejnego numeru czasopisma
przyjmuje się ostatni dzień roboczy co trzeciego miesiąca w roku; po upływie 6
tygodni od wskazanego terminu dostawy dla czasopism europejskich, a 8 tygodni dla
czasopism pozaeuropejskich naliczona zostanie kara umowna.
d) dwutygodniki (24 zeszyty w roku) – za datę wydania przyjmuje się ostatni dzień
roboczy 2 oraz 4 tygodnia danego miesiąca; po upływie następnych 3 tygodni od
wskazanego terminu dostawy dla czasopism europejskich, a 5 tygodni dla czasopism
pozaeuropejskich naliczona zostanie kara umowna. Do dwutygodników zalicza się
również te tytuły, w których ukazują się zeszyty łączone, tj. wydawane 20x, 22x, 23x
w roku. Kary umowne stosuje się odpowiednio.
e) tygodniki (52 zeszyty w roku) – za datę wydania przyjmuje się ostatni dzień roboczy
każdego tygodnia; po upływie odpowiednich 2 tygodni od wskazanego terminu
dostawy dla czasopism europejskich, a 4 tygodni dla czasopism pozaeuropejskich
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naliczona zostanie kara umowna. Do tygodników zalicza się również
których ukazują się zeszyty łączone, tj. wydawane 48x, 51x, 53x oraz
Kary umowne stosuje się odpowiednio.
f) W odniesieniu do tytułów czasopism publikowanych nieregularnie,
zobowiązuje się do udzielania Zamawiającemu, na bieżąco, pisemnych
terminach publikacji określonego numeru danego tytułu czasopisma.

te tytuły, w
54x w roku.
Wykonawca
informacji o

2. Wymagane warunki dostawy:
1. Czasopisma drukowane.
a) Czasopisma dostarczane winny być w systemie dostawy kontrolowanej, na adres:
Politechnika Gdańska Biblioteka Główna, 80-952 Gdańsk-Wrzeszcz, ul. G.
Narutowicza 11/12
b) W przypadku uszkodzeń, zabrudzeń, zamoknięć czasopism, Zamawiający ma
prawo żądać wymiany na egzemplarze bez wad, nie później niż przy kolejnej
dostawie wynikającej z terminów określonych dla poszczególnych
częstotliwości.
2. Czasopisma elektroniczne.
a) Wykonawca gwarantuje pełnotekstowy dostęp, od dnia 1 stycznia 2007 r.:
1) do czasopism zamówionych w wersji „e” (wyłącznie online),
2) do czasopism zamówionych w wersji „p+e” (druk + online),
3) do czasopism w wersji drukowanej, do których wydawca umożliwia
bezpłatny dostęp za pośrednictwem firmy Wykonawcy,
4) do czasopism w wersji drukowanej, posiadających dostęp online na podstawie
odrębnych bezpłatnych licencji podpisanych przez Zamawiającego.
b) Przedmiot zamówienia, tj. czasopisma dostępne w wersji wyłącznie online,
muszą posiadać zagwarantowany dostęp do archiwum online tytułów
kontynuowanych w tej wersji.
c) Wykonawca zapewnia skonsolidowany system elektroniczny …………………..,
przedstawiony Zamawiającemu na etapie badania i oceny ofert (zgodnie z
SIWZ), wyposażony w opcje wyszukiwawcze i gwarantujący pełnotekstowy
dostęp online, z adresów IP należących do sieci uczelni:
1) do tytułów czasopism określonych w przedmiocie zamówienia jako wersja
wyłącznie online,
2) do wszystkich bezpłatnych dostępów online, przysługujących z tytułu
prenumeraty czasopism w wersji drukowanej.
3) do czasopism w wersji drukowanej, posiadających dostęp online na podstawie
odrębnych bezpłatnych licencji podpisanych przez Zamawiającego.
e) Wykonawca zapewnia elektroniczny serwis ……………………….. do obsługi
prenumeraty drukowanej (z funkcją podstawową do składania reklamacji oraz
wglądu do własnych zamówień), przedstawiony Zamawiającemu na etapie
badania i oceny ofert (zgodnie z SIWZ),
f) Wykonawca przeszkoli 2 pracowników Zamawiającego:
1) jednego pracownika w zakresie obsługi oferowanego serwisu przeznaczonego
dla czasopism drukowanych będących przedmiotem zamówienia,
2) jednego pracownika w zakresie obsługi oferowanego skonsolidowanego
systemu umożliwiającego dostępy do pełnotekstowych wersji online
czasopism będących przedmiotem zamówienia.
3) wszystkie koszty związane z przeszkoleniem, bez względu na miejsce
szkolenia, ponosi Wykonawca.
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3. Pozostałe wymagania związane z warunkami dostawy.
a) Wykonawca prześle Zamawiającemu, nie później niż do 31 stycznia 2007 r., status
zamówień, potwierdzający złożenie i opłacenie zamówień u odpowiednich
wydawców. Status winien zawierać następujące informacje:
1) wykaz tytułów z prenumeraty 2007 r.
2) nr klienta u Wydawcy
3) nr zamówienia Wykonawcy wraz z datą zamówienia
4) rodzaj płatności (karta płatnicza, czek, przelew) wraz z datą płatności.
b) Wykonawca prześle Zamawiającemu elektroniczną wersję formularza cenowego.
c) Wykonawca dodatkowo, za pośrednictwem poczty elektronicznej, w przeciągu 48
godz., uzgodni z Zamawiającym sposób załatwienia zgłoszonej w serwisie
reklamacji,
d) Wykonawca udzieli bezpłatnego dostępu do banku dubletów,
e) Czasopisma nie wymienione w umowie a przesłane do Zamawiającego, traktowane
będą jako dostawy bezpłatne, tzw. gratisy,
f) Obligatoryjnie, niezwłocznie dostarczane będą informacje związane z wszelkimi
zmianami w zakresie realizowanej w danym roku prenumeraty.
g) Dostarczane będą inne informacje będące w dyspozycji Wykonawcy a związane z
realizowaną prenumeratą - na konkretne zapytania Zamawiającego.
4. Przepisy Kodeksu Cywilnego o rękojmi i gwarancji stosuje się odpowiednio.
5. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu zamówienia osobom trzecim.
§4
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
1. Strony ustalają wartość przedmiotu umowy na kwotę:
netto EUR: …………………………., słownie: ……………………………………….
………………………………………………………………..
VAT EUR (7%): ……………
VAT EUR (22%): ……………
Razem VAT EUR: ………….
brutto EUR: ……………….. słownie: ………………………………………………..
………………………………………………………………….
średni kurs NBP na dzień …………………….. 2006 r. wynosi: 1 euro = …………. zł.
(TKŚ nr …/A/NBP/2006 z dnia 2006-..-..)
netto PLN: …………………… słownie: ……………………………………………...
............................................................................
VAT (7%): ……………………. PLN
VAT (22%): …………………... PLN
Razem VAT: ………………. PLN
brutto PLN: ………………… słownie: ……………………………………………….
………………………………………………..
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Podstawą obliczenia wartości brutto umowy jest:
a) cena oferty netto w EUR, przeliczona na PLN wg średniego kursu NBP z dnia
podpisania umowy.
b) podatek VAT.
2. Wykonawca gwarantuje stałość cen zawartych w umowie, na cały okres jej trwania.
3. Zamawiający jest członkiem konsorcjum Springer’a i posiada uprawnienia do korzystania
z cen DDP na czasopisma drukowane tego wydawcy.
§5
WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Zamawiający zabezpiecza finansowanie objętej niniejszą umową dostawy naukowych
czasopism importowanych wymienionych w załączniku nr 1.
2. Wartość prenumeraty będzie płatna przelewem z konta Zamawiającego:
………………………………………………………………………………………………….
na konto Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………….
3. Zapłata należności dokonana zostanie ratalnie, na podstawie obowiązujących dokumentów
przedpłaty wystawianych przez Wykonawcę odrębnie dla każdej płatności, w
następujących terminach:
- I rata – przedpłata za czasopisma amerykańskie – płatna w terminie 2 tygodni
od podpisania umowy.
- II rata – przedpłata za pozostałe czasopisma– płatna do 10 grudnia 2006 r.
4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT bez jego podpisu.
5. Zamawiający dopuszcza zmianę wartości zamówienia w trakcie realizacji umowy dostawy,
jedynie z tytułu zmiany stawki VAT, uzasadnionej stosownymi przepisami.
6. Za opłacone przez Zamawiającego i będące przedmiotem dostawy tytuły czasopism,
których wydawanie w trakcie realizacji prenumeraty uległo zawieszeniu, Wykonawca
prześle fakturę korygującą wartość zamówienia, natychmiast po powzięciu informacji na
ten temat.
8. Za nie dostarczone – z przyczyn nie dotyczących Wykonawcy – a reklamowane w trakcie
realizacji dostawy czasopism importowanych, Zamawiający po upływie terminu całości
dostawy, wystąpi do Wykonawcy o zwrot kwoty stanowiącej równowartość opłaconego
rocznika bądź jednostkowych egzemplarzy brakującego tytułu.
§6
KARY UMOWNE
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a. Za każdy dzień zwłoki w dostawie, licząc od pierwszego dnia po upływie terminów
dostaw, wyszczególnionych w § 3 pkt. 1 a - e i 2 a,b niniejszej umowy, w wysokości
0,2% wartości netto nie dostarczonej części zamówienia.
b. Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, karę w wysokości
5% wynagrodzenia umownego.
z wyłączeniem udokumentowanych okoliczności, towarzyszących brakom w dostawach,
niezawinionych przez Wykonawcę.
3. Dokumentami potwierdzającymi okoliczności niezawinione przez Wykonawcę są:
a. Potwierdzenie przez wydawcę informacji o opóźnieniu wydania publikacji o ustalonej
częstotliwości,
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b. Kopia potwierdzenia przyjęcia przez pocztę reklamacji złożonej przez Wykonawcę,
dotyczącej zaginięcia bądź kradzieży przesyłki.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną, w wysokości 5% wynagrodzenia
umownego, za odstąpienie Zamawiającego od wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawcę z wyłączeniem okoliczności określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
5. Zamawiający może odstąpić od umowy wyłącznie w okolicznościach określonych w art.
145 ust.1 ustawy. Wykonawcy przysługiwałoby wówczas wynagrodzenie należne mu z
tytułu wykonania części umowy.
§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Strony nie przewidują możliwość przelewu wierzytelności przez Wykonawcę na inną
osobę bez zgody Zamawiającego.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają pisemnej formy pod rygorem nieważności.
3. Wszelkie aneksy oraz załączniki sporządzone do umowy stanowią jej integralną część.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
Spory mogące wyniknąć z realizacji postanowień niniejszej umowy rozstrzygane będą
przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego, wg prawa polskiego.
5. Umowa spisana została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze stron.

ZAŁĄCZNIK DO UMOWY:
Formularz cenowy naukowych czasopism importowanych – zał. nr 1 do umowy
PODPISY
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

1.…………………………………

1………………………………….

2………………………………….

2………………………………….

3………………………………….

3………………………………….

………………………………………….

…………………………………......

(podpisy i pieczęć
upoważnionych przedstawicieli)

(podpisy i pieczęć
upoważnionych przedstawicieli)
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