
zawafta w Slupsku dnia .. .. 2018 r.

Akademiq Pomorskq w Stupsku, ul

Zal1cznik nr 3

Umowa dostawy nr BU/..../....

(projekt )

pomiqdzy:

Arc i szewsk i ego 22a, 7 6 -200 Siu ps k, zw anq dalej,,Zamawiaj qcym'
reprezentowanE przez'.

a

zwanym dalej ,,Wykonawcq" reprezentowanq przez

Niniejsza umowa jest nastqpstwem wyboru przez Zamawiajqcego oferty Wykonawcy w postqpowaniu
prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.

s1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa do Biura Rektora i Biblioteki Uczelnianel
Akademii Pomorskiej w Siupsku, w prenumeracie na rok 2019, prasy codziennej, czasopism
naukowych, specjalistycznych oraz popularnonaukowych drukowanych, zwanych w treSci
umowy ,,tytulami" zgodnie z ofertq Wykonawcy z dnia 2018 r. stanowiqcq integralnq
czqsc niniejszej umowy.

2. Wykonawca zapewni bezplatny dostqp on-line do tytutow posiadajqcych takq wersjq
przystu g ujqcy Zamawiajqcem u z tytulu pren u meraty d ru kowanel.

3. Wykonawca zobowiqzuje siq zalqczac wszelkie dodatki do tytutow dodawane bezplatnie przez
Wydawcq oraz informowac Zamawiajqcego o dodatkach odplatnych.

4. Zmniejszenie liczby tytulow, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu moze nastqpic w
wyniku zaprzestania lub zawieszenia wydawania tytulow przez wydawnictwo, o 

-czym

Wykonawca n iezwloczn ie poi nform uje Zamawiajqcego.

s2
REALIZACJA PRZEDMIOTU UMOWY

1 Wykonawca zobowiqzuje siq do systematycznego i kompletnego dostarczania tytulow
sukcesywnie w miarq ich publikowania, od numeru pienvszego przypadajqcego na rok 2019
(nawet jeSli ukazal sig w roku 2018) do numeru ostatniego przypadajqcego na rok 20ig
(nawet jesli ukaze siq w okresie pozniejszym).

2. Tytuly Wykonawca bqdzie dostarczal Zamawiajqcemu w godz. 07.00 8.00 w dni
powszednie.

a) dzienniki - w dniu ukazania sig,

b) tygodniki i dwutygodniki- w ciqgu2 dni od dnia ukazania sig,

c) miesiqczniki, dwumiesiqczniki i kwartalniki - w ciqgu 7 dni od dnia ukazania siq,
d) pozostale - najpozniej 30 dni po ukazaniu siq numeru,

pod adresy wskazane w Zapytaniu ofertowym pkt lll (Termin i miejsce wykonania
zamowienia).

3. Tytuly bgdq dostarczane wraz ze specyfikacjq. Tytuly muszq byc tak zapakowane, aby
zapobiec uszkodzeniu lub pogorszeniu ich stanu podczas transportu.

4. Wykonawca zobowiqzuje siq do:

a) zapewnienia kompletnosci dostaw tytulow wtazz numerami specjalnymi,
b) zapewnienia, bez dodatkowego wynagrodzenia, dostgpu do elektronicznych wersji tytulow, o

ile wydawca oferuje taki dostgp w ramach prenumeraty wersji drukowaneJ,

c) niezwlocznego informowania Zamawiajqcego o wszelkich zmianach wydawniczych
dotyczqcych zaprenumerowanych tytutow, a w szczegolnoSci zmianach tytulu, czqstofliwoSci
ukazywania sig, zaprzestania publikacji



5. Zamawiajqcy zobowiqzuje siq do:

a) odbioru tytulow oraz sprawdzania faktycznej zawarto5ci dorqczonych paczek z zalqczonq
specyfikacjq,

b) reklamowania niekompletnych lub wadliwych numerow tytulow - niezwlocznie po stwierdzeniu
braku lub wady.

Osobami odpowiedzialnymi za realizacjq umowy sq

ze strony Zamawiajqcego: . .... e-mail

ze strony Wykonawcy. ... ............... . tel e-mail: ..

b.

1)

2)

Zmiany osob wskazanych powyzej mogq nastqpowac w dowolnej
powiadomieniu drugiej strony. Zmiany takie nie stanowrq zmiany umowy

s3
REKLAMACJE

1. Reklamacje Zamawiajqcy bqdzie skladal za pomocq poczty elektronicznej lub fax-u
niezwlocznie po stwierdzeniu braku lub wady tytulu.

2. Wykonawca zobowiqzuje siq do:

a) potwierdzenia otrzymanej reklamacji oraz do jej niezwlocznego rozpatrzenia - nie pozniej niz
w ciqgu 7 dni od dnia jej otrzymania,

b) reklamowania do wydawcow brakujqcych lub wadliwych numerow czasopism,
c) prowadzenia caloSci korespondencji z wydawcami,

d) dostarczenia brakujqcych numerow tytuiow lub tytulow wolnych od wad w mielsce
egzemplarzy wadliwych

3. W przypadku nie uznania reklamacji Wykonawca zobowiqzany jest dorqczyc Zamawiajqcemu
pisemnq odpowiedz wtazz uzasadnieniem w terminie 7 dni od dnia zlozenia reklamacji

4 W przypadku nie uzupelnienia brakow w dostawie lub nie dostarczenie egzemplarza wolnego
od wad za egzemplarz z wadq technicznq, Wykonawca wystawi, w terminie trzech miesigiy
do daty zloZenia reklamacji, fakturg korygujqcq pomniejszalqcq rzeczywisty koszt
prenumeraty.

s4
WARTOSC UMOWY ORAZ PI-ATNOSCI

1. wartosc przedmiotu umowy wynosi ..................21 00/100 brutto (stownie.
)

Kwota okreSlona w ust. 1 zawiera koszt prenumeraty wszystkich tytutow na rok 2019,
opakowanie, znakowanie, transport oraz wszelkie oplaty zwiqzane z wykonaniem umowy
Wykonawca gwarantuje niezmiennoSc cen okreSlonych w ofercie, o ktore.l mowa w $ 1

umowy.

PlatnoSc na rzecz Wykonawcy dokonywana bgdzie przelewem w ratach kwartalnych przy
czym wysokosi raty kwartalnej nie moze przekroczyc2Tokwartosci umowy.

Zaplala na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy nastqpi przelewem w terminie 21 dni
liczqc od daty otrzymania prawidlowo wystawionej faktury VAf. Za termin zaplaty uznaje siq
dzien obciqzenia rachunku bankowego ZamawiajEcego.

Wykonawca wystawi oddzielne faktury dla Biura Rektora i Biblioteki Uczelnianej.
w przypadku gdy dany tytul przestanie sig ukazywac, wykonawca nie poznrej jak w
pierwszym miesiqcu nastqpnego kwartalu po uzyskaniu informacji od wydawcy czaiopisma
wystawi Zamawialqcemu fakturg korygujqcq.

Zamawiajqcy zaslrzega sobie prawo do rezygnacji z prenumeraty czasopisma lub zmiany
ilosci egzemplarzy danego czasopisma w kazdym czasie bez podania przyczyny.

chwili, po uprzednim

4.

h

7

8.



s5
KARY UMOWNE

1. Strony ustanawiajq odpowiedzialnosc za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy w
formie kar umownych.

2. Wykonawca zaplaci Zamawiajqcemu kary umowne:

a) za zwlokq w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokoSci 0,|Yo wynagrodzenia okreslonego w
$ 4 ust. 1 za kaZdy dzien zwloki, nie wigcej jednak niZ 10o/o wartoSci zamowienia brutto,

b) z tytutu odstqpienia od umowy z przyczyn wystgpujqcych po stronie Wykonawcy w wysokoSci
1 0% wynagrodzenia brutto.

3. Zamawiajqcy zaplaci wykonawcy kary umowne.

a) z tytuiu odstqpienia od umowy z ptzyczyn wystqpujqcych po stronie Zamawialqcego w
wysokoSci 1 0% wynagrodzenia brutto.

4. Stronom przysluguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetnialqcego przekraczajqcego
wartoSc kar umownych do wysokoSci rzeczywiScie poniesionej szkody na zasadach
przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego.

5. Strony postanawiajq, ze niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy spowodowane
dzialaniem sily wyzsze.l nie bqdzie rodzilo odpowiedzialnoSci odszkodowawczej.

6. Kazda ze stron zobowiqzuje siq do natychmiastowego poinformowania drugie.l strony o
wystqpieniu sily wyzszej i koniecznoSci zmiany lub rozwiqzania umowy.

7. Zamawialqcemu przysluguje prawo potrqcenia kar z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
na co Wykonawca wyraZa zgodg.

s6
ZMIANA UMOWY

1. wszelkie zmiany umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Zmiany umowy w stosunku do treSci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy

nie jest mozliwa, chyba 2e Zamawilqcy przewidzial mozliwoSc takiej zmiany w ogloszeniu o
zamowieniu i okreslit jejwarunki

3. Dopuszcza siq zmianq umowy:

a) w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT, oraz w sytuacjach opisanych w tresci umowy,

b) zmiany terminu realizaqi umowy ze wzglqdu na wystqpowanie okolicznosci lezqcych po
stronie Zamawialqcego, w szczegolnoSci: sytuacja finansowa lub warunki organizacyjne, nie
dajqce siq przewidziec przed zawarciem umowy,

c) w przypadku wystqpienia sily wyzszej (tj. dzialania i zamieszki wojenne, ataki terrorystyczne,
klqski zywiolowe spowodowane przez burze, huragany, trzqsienia ziemi, ekonomiczne
nastgpstwa globalnego kryzysu finansowego i inne) uniemozliwiajqce wykonanie zamowienia
w terminie umownym lub powodujqcym zmiang je1 zakresu,

d) w przypadku dzialania osob trzecich, uniemozliwiajqcych terminowe wykonanie zamowienia,
ktore to dzialania nie sq konsekwencjq winy ktorejkolwiek ze stron.

Powyzsze zmiany wymagajq dla swej waznosci formy pisemnej w postaci aneksu.

s7
ROZWTAZANTE UMOWY

1. W razie wystqpienia istotnej zmiany okolicznoSci powodujqcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidziec w chwili zawarcia umowy
Zamawiajqcy moze odstqpic od umowy w terminie 30 dni od powziqcia wiadomosci o
powyzszych okolicznoSciach. W takim przypadku Wykonawca moze Zqdac jedynie
wynagrodzenia naleznego z tytuiu wykonania czqsci umowy.

2. Zamawiaiqcy moze rozwiqzac umowg ze skutkiem natychmiastowym, jezeliWykonawca

1) co najmniej dwukrotnie nie dostarczy Zamawialqcemu tytulow zgodnie z g 1 umowy,

2) rozpatrzy reklamacjq Zamawilqcego niezgodnie z postanowieniami g 3 ust. 2 i 3 umowy w
szczegolnoSci gdy Wykonawca bezzasadnie odrzuci reklamacjq, pomijajqc przedloZone przez



2.

E

Zamawialqcego dowody lub opierajqc odrzucenie reklamacji o informacje nieprawdziwe.

sB
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

ZamawiajEcy dziala od dnia 25 maja 2018 r. w trybie art. 6 Rozporzqdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/464/VE (ogolne rozporzqdzenie o
ochronie danych) zwane RODO i powierza Wykonawcy dane osobowe do przelwarzania na
zasadach i w celu okreslonym w niniejszej umowie.

Zamawiajqcy informuje, ze administratorem danych jest: Akademia Pomorska w Slupsku,
majqca siedzibq pod adresem'.76-200 Slupsk, ul. Arciszewskiego22a.
lnspektorem danych osobowych w Akademii Pomorskiel w Slupsku jest Zenon Stanislawek,
kontakt e-mail: inspektor@apsl.edu. pl

Wykonawca lest zobowiqzany przed rozpoczqciem przetwarzania danych do podjgcia
srodkow zabezpieczajqcych zbiory danych oraz przeslrzegania ustawy RoDo.
Wykonawca oSwiadcza, ze bqdzie dzialal na podstawie zapisow RODO oraz nie zleci innemu
podmiotowi prac w zakresie przetwarzania danych.

se
POSTANOWIENIA KONCOWE

W razie powstania sporu zwiqzanego z wykonaniem umowy, Zamawiajqcy zobowiqzany jest
wyczerpac drogg postgpowania reklamacyjnego, kierujqc swoje roszczenia do Wykonawcy.
Wykonawca zobowiqzany jest do pisemnego ustosunkowania siq do roszczeh
Zamawialqcego zgodnie z $ 3.

Jezeli Wykonawca odmowi uznania roszczenia
Zamawiajqcy moze zwrocic sig o rozstrzygnigcie
Zamawiajqcego.

WaSciwym dla rozpoznania sporow wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest sqd
wlaSciwy dla siedziby Zamawiajqcego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszq umowE majq zastosowanie przepisy ustawy Kodeks
cywilny.

Umowg sporzqdzono w dwoch egzemplarzach, po.lednym dla kazdej ze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

lub nie udzieli odpowiedzi w terminie,
sprawy do sqdu wlaSciwego dla siedziby
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