
Biblioteka Uczelniana Słupsk, dnia 16.10.2017 r.
Akademii Pomorskiej w Słupsku 
tel.: 59 84 05 355; fax: 59 84 05 351 
email: w.qalek@ biblioteka.apsl.edu.pl

Zapytanie ofertowe 
pn. „Prenumerata czasopism polskich i zagranicznych na rok 2018 

dla Biura Rektora i Biblioteki Uczelnianej Akademii Pomorskiej w Słupsku” 

I. ZAMAWIAJĄCY

Akademia Pomorska w Słupsku
ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 Słupsk
NIP. 839-10-28-460, REGON: 000001549

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest systematyczna dostawa gazet, dzienników, magazynów, czasopism krajowych 

i zagranicznych do siedziby Zamawiającego przy ul. Arciszewskiego 22c w Słupsku - portiernia budynku Biblioteki 

Uczelnianej oraz portiernia budynku przy ul. Westerplatte 64 w Słupsku. Prenumerata obejmuje wszystkie numery 

od 1 do ostatniego w 2018 r. nawet, jeżeli jego wydanie przeciągnie się na lata następne. Do publikacji należy 

dołączać wszystkie dodawane bezpłatnie przez wydawcę dodatki.

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych:

Część 1. Dostawa czasopism polskich. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 

(arkusz 1+arkusz 2) do niniejszego zapytania ofertowego.

Część 2. Dostawa czasopism zagranicznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 

nr 4 (arkusz 1) do niniejszego zapytania ofertowego.

III. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. lub do wygaśnięcia prenumeraty.

Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia:

Biblioteka Uczelniana Akademii Pomorskiej w Słupsku 

ul. Arciszewskiego 22c, 76-200 Słupsk 

i Portiernia budynku Akademii Pomorskiej w Słupsku 

ul. Westerplatte 64, 76-200 Słupsk

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania, do którego 

należy dołączyć formularz cenowy.

mailto:w.qalek@biblioteka.apsl.edu.pl


V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście 

na adres:

Biblioteka Uczelniana 

Akademia Pomorska w Słupsku

ul. Arciszewskiego 22c ( Sekretariat pokój nr 38), 76-200 Słupsk 

do dnia 08.11.2017 r., do godz. 12.00.

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert.

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego.

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.apsl.edu.pl

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców za pośrednictwem strony 

internetowej znajdującej się pod adresem : www.apsl.edu.pl

VII. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

- cena - 100%

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela: Wiesława Gałek -  Kierownik Oddziału Gromadzenia i Opracowania 

Zbiorów Biblioteki Uczelnianej; nr telefonu: 598405355; e-mail:

wieslawa.qalek@ biblioteka.apsl.edu.pl

IX. ZAŁĄCZNIKI

1. Formularz ofertowy

2. Wzór umowy

3. Formularz cenowy- część 1

4. Formularz cenowy- część 2
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Załącznik nr 2

Projekt umowy dostawy (dotyczy części 1)

zawarta w Słupsku, d n ia .......................... 2017 r. pomiędzy :

Akademią Pomorską w Słupsku, ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 Słupsk, zwaną dalej „Zamawiającym” 
reprezentowaną przez:

.................................................................................................................................................... . zwanym dalej
„Wykonawcą” reprezentowanym przez:

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w postępowaniu 
prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

§1

P rzedm io tem  um ow y je s t sp rzedaż i dostaw a prenum era ty  czasopism polskich na rok 2018 dla Biura 

Rektora i Biblioteki Uczelnianej Akademii Pomorskiej w Słupsku.

w zakresie prasy codziennej, czasopism naukowych, specjalistycznych oraz popularnonaukowych,
zwanych w treści umowy także „tytułami", zgodnie z ofertą Wykonawcy z d n ia .................stanowiącą
integralną część umowy.

§2

1. Wykonawca zobowiązuje się do terminowego dostarczania tytułów, za rok 2018 bez względu na 
czas ukazania się, pod adresy wskazane w załączniku nr 3 (Opis przedmiotu zamówienia -  
Formularz cenowy - Arkusz I, II).

2. Tytuły będą dostarczane Zamawiającemu w godz. 07.00 -  8.00 w dni powszednie:
1. dzienniki -  w dniu ukazania się,
2 . tygodniki i dwutygodniki -  w ciągu 2 dni od dnia ukazania się,
3. miesięczniki, dwumiesięczniki i kwartalniki -  w ciągu 7 dni od dnia ukazania się,
4. pozostałe -  najpóźniej 30 dni po ukazaniu się numeru.

3. Wykonawca zapewni bezpłatny dostęp on-line do tytułów posiadających taką wersję przysługujący 
Zamawiającemu z tytułu prenumeraty drukowanej.

4 Wykonawca zobowiązuje się załączać wszelkie dodatki do tytułów dodawane bezpłatnie przez 
wydawcę oraz informować Zamawiającego o dodatkach odpłatnych.

5. Wykonawca zobowiązuje się do informowania, w czasie trwania umowy o zmianach zachodzących 
w zamawianych tytułach w szczególności o zmianie tytułu, częstotliwości dostaw, zaprzestania 
publikacji itp.

6. Koszty dostawy ponosi w całości Wykonawca.
§ 3

1. Zamawiający zobowiązuje się do odbierania tytułów oraz sprawdzania faktycznej zawartości 
doręczanych paczek z załączoną specyfikacją i ofertą Wykonawcy.

2. W  razie niezgodności dostarczonych Zamawiającemu tytułów z ofertą lub uszkodzenia numeru, lub 
innych nieprawidłowości Zamawiający może złożyć Wykonawcy, za pomocą faksu, poczty 
elektronicznej lub listownie reklamację.

3. Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia otrzymanej reklamacji oraz do niezwłocznego jej 
rozpatrzenia nie później niż w ciągu 7 dni od dnia jej otrzymania.

4. W przypadku nie uznania reklamacji Wykonawca zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu 
pisemną odpowiedź wraz z uzasadnieniem w terminie 7 dni od dnia złożenia reklamacji.

5. W przypadku nie uzupełnienia braków w dostawie lub nie dostarczenie egzemplarza zastępczego 
za egzemplarz z wadą techniczną, Wykonawca wystawi, w terminie do trzech miesięcy od daty 
złożenia reklamacji, fakturę korygującą pomniejszającą rzeczywisty koszt prenumeraty.

§ 4



1. Wartość przedmiotu umowy w ynos i..............................złotych brutto (s łow nie .............................. )
2. Kwota określona w ust. 1 zawiera koszt prenumeraty wszystkich tytułów na rok 2018, opakowanie, 

znakowanie, transport oraz wszelkie podatki i opłaty związane z wykonaniem umowy.
3. Wykonawca gwarantuje niezmienność cen określonych w ofercie, o której mowa w § 1 umowy.
4. Płatność na rzecz Wykonawcy dokonywane będą przelewem w ratach kwartalnych przy czym 

wysokość raty kwartalnej nie może przekroczyć 27% wartości umowy.
5. Zapłata na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy nastąpi przelewem terminie 21 dni licząc od 

daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za termin zapłaty uznaje się dzień obciążenia 
rachunku bankowego Zamawiającego.

6. Wykonawca wystawi oddzielne faktury dla Biblioteki Uczelnianej i dla Biura Rektora.

§ 5

1. W przypadku gdy dany tytuł przestanie się ukazywać, Wykonawca nie później jak w pierwszym 
miesiącu następnego kwartału po uzyskaniu informacji od wydawcy czasopisma wystawi 
Zamawiającemu fakturę korygującą.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z prenumeraty czasopisma lub zmiany ilości 
egzemplarzy danego czasopisma w każdym czasie bez podania przyczyny.

§6

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie 
kar umownych

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w § 4 

ust. 1 za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 10% wartości zamówienia,
b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto.
3. Zamawiający zapłaci wykonawcy kary umowne:
a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Zamawiającego w wysokości 

10% wynagrodzenia brutto.
4. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego 

wartość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach przewidzianych 
przepisami Kodeksu cywilnego.

5. Strony postanawiają, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy spowodowane 
działaniem siły wyższej nie będzie rodziło odpowiedzialności odszkodowawczej.

6. Każda ze stron zobowiązuje się od natychmiastowego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu 
siły wyższej i konieczności zamiany lub rozwiązania umowy.

7. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 7

Osobami odpowiedzialnymi za wykonanie umowy są:
1. ze strony Zam awiającego...............................................
2. ze strony W ykonawcy.....................................................

§8

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy nie 

jest możliwa, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu 
o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej 
zmiany.

3. Dopuszcza się zmianę umowy:
a) w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT, oraz w sytuacjach opisanych w treści umowy.
b) zmiany terminu realizacji umowy ze względu na wystąpienie okoliczności z przyczyn leżących 

po stronie Zamawiającego, w szczególności sytuacja finansowa, zdolności płatnicze lub 
warunki organizacyjne, nie dających się przewidzieć przed zawarciem umowy lub z powodu siły 
wyższej,

c) w przypadku wystąpienia siły wyższej ( tj. działania i zamieszki wojenne, ataki terrorystyczne, 
klęski żywiołowe spowodowane przez burze, huragany, tajfuny, trzęsienia ziemi, ekonomiczne 
następstwa globalnego kryzysu finansowego i inne) uniemożliwiającej wykonanie zamówienia 
w terminie umownym lub powodującej zmianę jej zakresu,



d) w przypadku działań osób trzecich, uniemożliwiających terminowego wykonania zamówienia, 
które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.

Powyższe zmiany wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu
§ 9

1. W razie wystąpienia 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 powyższych 
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z 
tytułu wykonania części umowy.

2. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca:
a) dwukrotnie nie dostarczy Zamawiającemu tytułów zgodnie z § 1 umowy,
b) rozpatrzy reklamację Zamawiającego niezgodnie z postanowieniami § 3 ust. 2 i 3 umowy w 

szczególności gdy Wykonawca bezzasadnie odrzucił reklamację, pomijając przedłożone 
przez Zamawiającego dowody lub opierając odrzucenie reklamacji o informacje 
nieprawdziwe.

§10
1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy, Zamawiający zobowiązany jest 

wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Wykonawcy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń Zamawiającego 

zgodnie z § 3.
3. Jeżeli Wykonawca odmówi uznania roszczenia lub nie udzieli odpowiedzi w ustalonym terminie, 

Zamawiający może zwrócić się o rozstrzygnięcie sprawy do sądu właściwego dla siedziby 
Zamawiającego.

4. Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy 
dla siedziby Zamawiającego

§11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz ustawy Kodeks cywilny.

§12

1. Umowa obowiązuje od dnia zawarcia do dnia pełnej realizacji prenumeraty na rok 2018.
2. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach: po jednej dla każdej ze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY



Projekt umowy dostawy (dotyczy części 2)

zawarta w Słupsku w d n iu ............... 2017 r. pomiędzy:
Akademią Pomorską w Słupsku z siedzibą w Słupsku przy ul. Arciszewskiego 22a reprezentowaną 
przez:

zwanym w treści umowy „Zamawiającym” 
a
.........................................................................................................................reprezentowanym przez:

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”.
Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w postępowaniu 
prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż i dostawa czasopism zagranicznych (zwanych dalej 

czasopismami) dla Akademii Pomorskiej w Słupsku. Zamówienie obejmuje również wersję on-line, 
o ile wydawca oferuje ją  w ramach prenumeraty. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia 
Zamawiającemu czasopism, o których mowa w załączniku nr 4 do umowy (zestawienie czasopism 
zagranicznych), który stanowi integralną część umowy, za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

2. Przedmiot umowy obejmuje dostawę wszystkich numerów czasopism datowanych na 2018 rok, bez 
względu na termin opublikowania.

3. Umowa obowiązuje od dnia zawarcia do dnia dostarczenia Zamawiającemu pełnego kompletu 
wszystkich zamówionych czasopism.

4. Wykonawca w okresie obowiązywania umowy dostarczy czasopisma sukcesywnie, w terminie nie 
dłuższym niż:

a) 4-6 tygodni od dnia wydania czasopism -  w przypadku czasopism z krajów europejskich
b) 8-10 tygodni od dnia wydania czasopism -  w przypadku czasopism z krajów pozaeuropejskich

5. Miejscem realizacji dostaw jest Biblioteka Uczelniana Akademii Pomorskiej w Słupsku ul. 
Arciszewskiego 22 c, a odbioru dostaw będzie dokonywać Sekretariat Biblioteki.

§ 2

1. Przy wykonywaniu umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za kompletne, rzetelne i terminowe 
wykonanie przedmiotu umowy.

2. Dostawy czasopism będą realizowane przez Wykonawcę, który przed dostarczeniem do 
Zamawiającego sprawdza prawidłowość dostawy.

3. Przedmiot umowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę na jego koszt.

4. Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązany jest do:

a) terminowego składania zamówień u wydawców zagranicznych i dostawy czasopism,

b) dokonywania płatności na rzecz wydawców zagranicznych niezwłocznie po otrzymaniu rachunków 
od wydawców,

c) utrzymywania kontaktów z wydawcami zagranicznymi i koordynacji dostaw zamówionych czasopism 
oraz podjęcia wszelkich spraw administracyjnych dotyczących organizacji dostępów on-line,

d) całkowitej obsługi odpraw celnych dostaw czasopism zagranicznych,

e) załatwiania reklamacji dotyczących realizacji prenumeraty z zachowaniem terminów 
określonych przez wydawców zagranicznych; w przypadkach niedostarczenia egzemplarza 
będącego przedmiotem reklamacji Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury 
korygującej na kwotę równowartości reklamowanego egzemplarza i zwrotu pieniędzy na konto 
Zamawiającego w terminie do 21 dni od daty wystawienia faktury korygującej,

f) informowanie Zamawiającego o zmianach w cyklach wydawniczych poszczególnych 
czasopism, o zmianach tytułu bądź przekształceniu się czy rozbiciu na podserie.



5. Zamawiający zobowiązuje się, w zakresie od niego zależnym, do zapewnienia Wykonawcy 
warunków do sprawnej i zgodnej z zasadami wynikającymi z niniejszej umowy realizacji 
przedmiotu umowy.

§ 3

1. Zamawiający zobowiązuje się do odbierania tytułów oraz sprawdzania faktycznej zawartości 
doręczanych paczek z załączoną specyfikacją i ofertą Wykonawcy.

2. W razie niezgodności dostarczonych Zamawiającemu tytułów z ofertą lub uszkodzenia numeru, 
Zamawiający może złożyć Wykonawcy, za pomocą faksu, poczty elektronicznej lub listownie 
reklamację.

3. Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia otrzymanej reklamacji oraz do niezwłocznego jej 
rozpatrzenia.

4. W przypadku nie uznania reklamacji Wykonawca zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu 
pisemną odpowiedź wraz z uzasadnieniem w terminie 7 dni od dnia złożenia reklamacji.

5. W przypadku nie uzupełnienia braków w dostawie lub nie dostarczenie egzemplarza zastępczego 
za egzemplarz z wadą techniczną, Wykonawca wystawi, w terminie do trzech miesięcy od daty 
złożenia reklamacji, fakturę korygującą pomniejszającą rzeczywisty koszt prenumeraty.

§ 4

1. Za realizację umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie umowne w wysokości ..........  zł
(słownie: .............) w tym: wartość netto ... zł (słownie: ...) oraz należny podatek od towarów i
usług (VAT).

2. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi w formie przedpłaty i zostanie dokonana 
na podstawie faktury pro-forma, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy:
............................................ w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury pro-forma jednak nie
później niż do dnia 31.12.2017 r. Faktura VAT zostanie wystawiona niezwłocznie po otrzymaniu 
przedpłaty.

3. Wykonawca zobowiązany będzie do wystawiania faktur korygujących i dokonania zwrotu przedpłaty 
za niezrealizowane dostawy.

§ 5

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady zmniejszające wartość lub 
użyteczność czasopism, ze względu na cel oznaczony w umowie lub z przeznaczenia rzeczy a 
także z tytułu wydania czasopism w stanie niezupełnym lub braku właściwości, o których istnieniu 
Wykonawca zapewniał Zamawiającego.

2. W przypadku wystąpienia wad, o których mowa w ust. 1, Zamawiający niezwłocznie powiadomi 
Wykonawcę o zaistniałym fakcie pisemnie za pośrednictwem fax-u lub drogą elektroniczną 
(reklamacja).

3. W przypadku reklamacji Wykonawca według wyboru Zamawiającego zobowiązany jest do 
dostarczenia na własny koszt materiałów wolnych od wad lub brakujących.

4. Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o uznaniu reklamacji i sposobie jej 
rozstrzygnięcia lub odmowie uznania reklamacji w terminie nie dłuższym niż 21 dni od zgłoszenia 
przez Zamawiającego zaistniałych wad lub braków.

5. W pozostałym zakresie, do wad przedmiotu umowy stosuje się zasady ogólne

§ 6

1. W przypadku wyrządzenia przez Wykonawcę szkody w wyniku niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy, Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, 
wynikających z Kodeksu cywilnego

2. W razie powstania sporu związanego z zawarciem, z obowiązywaniem, z wykładnią 
lub z wykonywaniem niniejszej umowy, Strony w pierwszej kolejności podejmą negocjacje 
pojednawcze w celu rozwiązania tego sporu.

3. W razie skierowania sprawy na drogę sądową, sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie 
sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 7



1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy nie 

jest możliwa, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu 
o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej 
zmiany.

3. Dopuszcza się zmianę umowy:
a) w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT, oraz w sytuacjach opisanych w treści umowy.
b) zmiany terminu realizacji umowy ze względu na wystąpienie okoliczności z przyczyn leżących 

po stronie Zamawiającego, w szczególności sytuacja finansowa, zdolności płatnicze lub 
warunki organizacyjne, nie dających się przewidzieć przed zawarciem umowy lub z powodu siły 
wyższej,

c) w przypadku wystąpienia siły wyższej ( tj. działania i zamieszki wojenne, ataki terrorystyczne, 
klęski żywiołowe spowodowane przez burze, huragany, tajfuny, trzęsienia ziemi, ekonomiczne 
następstwa globalnego kryzysu finansowego i inne) uniemożliwiającej wykonanie zamówienia 
w terminie umownym lub powodującej zmianę jej zakresu,

d) w przypadku działań osób trzecich, uniemożliwiających terminowego wykonania zamówienia, 
które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.

Powyższe zmiany wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu

§ 8

1. W razie wystąpienia 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 powyższych okolicznościach. W takim 
przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części 
umowy.
2.Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca:
a) dwukrotnie nie dostarczy Zamawiającemu tytułów zgodnie z § 1 umowy,
b) rozpatrzy reklamację Zamawiającego niezgodnie z postanowieniami § 3 ust. 2 i 3 umowy w 
szczególności gdy Wykonawca bezzasadnie odrzucił reklamację, pomijając przedłożone przez 
Zamawiającego dowody lub opierając odrzucenie reklamacji o informacje nieprawdziwe.

§ 9

1. Wszelkie zmiany, uzupełnienia oraz rozwiązanie niniejszej umowy wymagają dla swej ważności 
formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy 
Kodeks cywilny.

§10

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 
stron.
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