
Załącznik nr 3

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

(projekt )

zawarta w Słupsku dnia . ..2020 r. pomiędzy:

Akademią Pomorską w Słupsku, ul. Arciszewskiego 22a,76-200 Słupsk zwaną dalej ,,Zamawiającym"
reprezentowaną przez,
)

zwanym dalej ,,Wykonawcą" reprezentowaną przez

Ninie.lsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w postępowaniu
prowadzonym w trybie zapytania ofertowego,

§1
PRZEDMlOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa do Biura Rektora iBiblioteki Uczelnianej
Akademil Pomorskiej w Słupsku, w prenumeracie na rok 2021 prasy codziennej, czasopism
naukowych, specjalistycznych oraz popularnonaukowych drukowanych, zwanych w treści
umowy ,,tytułami" zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia 2020 r. stanowiącą integralną
częśc ninlejszej umowy.

2. Wykonawca zapewni bezpłatny dostęp on-line do tytułow posiadających taką wersję
przysłu g ując y Zamawiającem u z tytułu pren u meraty d ru kowa n e1.

3. Wykonawca zobowiązuje się załączac wszelkie dodatki do tytułow dodawane bezpłatnie przez
Wydawcę oraz informowac Zamawiającego o dodatkach odpłatnych.

4. Zmniejszenie liczby tytułow, o ktorych mowa w ust, 1 niniejszego paragrafu moze nastąpic w
wyniku zaprzestania lub zawieszenia wydawania tytułow przez wydawnictwo, o czym
Wykonawca n iezwłoczn ie poi nform uje Zam awiającego.

§2
REAL|ZACJA PRZEDMlOTU UMOWY

1. Wykonawca zobowiązuje się do systematycznego i kompletnego dostarczania tytułow
sukcesywnie w miarę ich publikowania, od numeru pierwszego przypadalącego na rok 2021
(nawet jeśli ukazał się w roku 2020) do numeru ostatniego przypadalącego na rok 2021
(nawet.leslt ukaze się w okresie pozniejszym),

2. Tytuły Wykonawca będzte dostarczał Zamawiającemu w godz. 07.00 B.00 w dni
powszednie,

a) dzienniki- w dniu ukazania się,

b) tygodniki i dwutygodniki- w ciągu2 dni od dnia ukazania się,

c) miesięczniki, dwumiesięczniki i kwartalniki - w ciągu 7 dni od dnia ukazania się,

d) pozostałe - najpozniej 30 dni po ukazaniu się numeru,

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

3 Tytuły będą dostarczane wraz ze specyfikacją. Tytuły muszą byc tak zapakowane, aby
zapobiec uszkodzeniu lub pogorszeniu ich stanu podczas transportu,

4 Wykonawca zobowiązule się do:

a) zapewnienia kompletnosci dostaw tytułow wraz z numerami spec.lalnyml,

b) zapewnienia, bez dodatkowego wynagrodzenia, dostępu do elektronlcznych wersji tytułow, o
ile wydawca oferuje taki dostęp w ramach prenumeraty wersji drukowaneJ,

c) niezwłocznego informowania Zamawiąącego o wszeIkich zmianach wydawniczych
dotyczących zaprenumerowanych tytułow, a w szczego|ności zmianach tytułu, częstotliwosci
ukazywania się, zaprzestania publikacji.



5, Zamawiający zobowiązu.le się do,

a) odbioru tytułow oraz sprawdzania faktyczne1 zawartosci doręczonych paczek z załączoną
specyfikac1ą,

b) reklamowania niekompletnych lub wadliwych numerow tytułow - niezwłocznie po stwierdzeniu
braku lub wady.

6. Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy są:

1) ze strony Zamawialącego: ,, .. tel, , ,, . e-mail:

2) ze strony Wykonawcy: .,.....,.......... . tel, ...... e-mail:

Zmiany osob wskazanych powyzej mogą następowac w dowolne1 chwili, po uprzednim
powiadomieniu drugiej strony. Zmiany takie nie stanowią zmiany umowy,

§3
REKLAMACJE

1 Reklamacje Zamawiający będzie składał za pomocą poczty e|ektroniczne,1 lub fax-u
niezwłocznie po stwierdzeniu braku lub wady tytułu.

2 Wykonawca zobowiązuje się do.

a) potwierdzenia otrzymanej reklamacji oraz do jej niezwłocznego rozpatrzenia - nie poznlej nlz
w ciągu 7 dni od dnia je1 otrzymania,

b) reklamowania do wydawcow brakujących lub wadliwych numerow czasopism,

c) prowadzenia całości korespondencji z wydawcami,

d) dostarczenia brakujących numerow tytułow lub tytułow wolnych od wad w mrejsce
egzemplarzy wadliwych

3. W przypadku nie uznania reklamac.li Wykonawca zobowiązany jest doręczyc Zamawiającemu
pisemną odpowiedz wrazz uzasadnieniem w terminie 7 dniod dnia złożenia reklamacji

4, W przypadku nie uzupełnienia brakow w dostawie lub nie dostarczenie egzemplarza wolnego
od wad za egzemplarz z wadą techniczną, Wykonawca wystawi, w terminie trzech miesięcy
do daty złożenia reklamacji, fakturę korygującą pomnie.lszającą rzeczywisty koszt
prenumeraty.

§4
WARTOSC UMOWY ORAZ PŁATNOSC|

1 Wartośc przedmiotu umowy wynosi ..... .......zł 00/100 brutto (słownie:
)

2. Kwota określona w ust. 1 zawiera koszt prenumeraty wszystkich tytułow na rok 2021,
opakowanie, znakowanie, transport oraz wszelkie opłaty związane z wykonaniem umowy.

3 Wykonawca gwarantule niezmiennośc cen określonych w ofercie, o ktorej mowa w § 1

umowy

4. Płatnosc na rzecz Wykonawcy dokonywana będzie przelewem w ratach kwartalnych przy
czym wysokośc raty kwartalne1 nie moze przekroczyc27o/owartości umowy.

5 Zapłata na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy nastąpi prze|ewem w terminie 21 dni
licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury YAT Za termin zapłaty uznaje się
dzień obciązenia rachunku bankowego Zamawiającego

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

7. W przypadku gdy dany tytuł przestanie się ukazywac, Wykonawca nie pozniej .1ak w
pierwszym miesiącu następnego kwartału po uzyskaniu informacji od wydawcy czasopisma
wystawi Zamawiającemu fakturę koryg ującą.

B Zamawialący zastrzega sobie prawo do rezygnacji z prenumeraty czasopisma lub zmiany
ilośct egzemplarzy danego czasopisma w kazdym czasie bez podania przyczyny.



§5
KARY UMOWNE

1 Strony ustanawiają odpowiedzialnośc za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy w
formie kar umownych

2 Wykonawca zapłaciZamawiającemu kary umowne

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia okres|onego w
§ 4 ust. 1 zakażdy dzień zwłoki, nie więcej.lednak niż 10% wartości zamowienia brutto

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy w wysokości
1 0% wynagrodzenia brutto.

3, Zamawialący zapłaci wykonawcy kary umowne.

a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Zamawtalącego w
wysokości 1 0% wynagrodzenia brutto.

4 Stronom przysługu.le prawo dochodzenia odszkodowania uzupełnia.lącego przekraczalącego
wartosc kar umownych do wysokości rzeczywiscie poniesione1 szkody na zasadach
przewidzianych przeptsami Kodeksu cywilnego

5. Strony postanawiają, ze niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy spowodowane
działaniem siły wyzszej nie będzie rodziło odpowiedzialności odszkodowawczej

6, Każda ze stron zobowiązule się do natychmtastowego poinformowania drugiej strony o
wystąpieniu siły wyzszej i koniecznoścl zmiany lub rozwiązania umowy

7. Zamawialącemu przysługuje prawo potrącenia kar z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
na co Wykonawca wyraża zgodę,

§6
ZM|ANA UMOWY

1, Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewazności.

2. Zmiany umowy w stosunku do treści ofeńy, na podstawie ktore1 dokonano wyboru Wykonawcy
nie .1est możliwa, chyba że Zamawiający przewidział mozliwośc takie1 zmiany w ogłoszeniu o
zamowieniu i okreslił jej warunki

3 Dopuszcza się zmianę umowy:

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

b) zmiany terminu realizacli umowy ze względu na występowanie oko|iczności lezących po
stronie Zamawiającego, w szczegolności: sytuacja finansowa lub warunki organizacyjne, nie
dające się przewidziec przed zawarciem umowy,

c) w przypadku wystąpienia siły wyzsze.1 (tj. działania i zamieszki wo.1enne ataki terrorystyczne,
klęski zywiołowe spowodowane przez burze, huragany, trzęsienia ziemi, ekonomiczne
następstwa globalnego kryzysu finansowego i inne) uniemozliwia.lące wykonanie zamowienia
w terminie umownym Iub powodującym zmianę je.1 zakresu

d) w przypadku działania osob trzecich, uniemozliwiających terminowe wykonanie zamowienia,
ktore to działania nie są konsekwencją winy ktorejkolwiek ze stron,

powyzsze zmiany wymagają dla swej waznosci formy pisemnej w postaci aneksu.

§7
ROZW|ĄZANlE UMOWY

1 W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nle |ezy
w interesie publicznym, czego nie mozna było przewidzlec w chwili zawarcia umowy
Zamawialący moze odstąpic od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomosci o
powyzszych okolicznościach, W takim przypadku Wykonawca moze żądac 1edynie
wynagrodzenia naleznego z tytułu wykonania części umowy.

2. Zamawiający może rozwiązac umowę ze skutkiem natychmiastowym, jezeli Wykonawca:
1) co najmniej dwukrotnie nie dostarczy Zamawialącemu tytułow zgodnie z § 1 umowy
2) rozpatrzy reklamację Zamawiającego niezgodnie z postanowieniami § 3 ust. 2 i 3 umowy w



4.

1

szczegolności gdy Wykonawca bezzasadnie odrzuci reklamację, pomilając przedłożone przez
Zamawialącego dowody lub opierając odrzucenie reklamacji o informacje nieprawdziwe.

§8
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zamawiający działa od dnia 25 mala 2018 r w trybie art. 13 Rozporządzenia Par|amentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnra 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46^//E (ogolne rozporządzenie o
ochronie danych) zwane RODO i powierza Wykonawcy dane osobowe do przetwarzania na
zasadach i w celu określonym w niniejszej umowie.

Zamawiający informuje, że administratorem danych jest, Akademia Pomorska w Słupsku
mająca siedzibę pod adresem: 76-200 Słupsk, ul. Arciszewskiego 22a, kontakt e-mail,
lnspektor@apsl, ed u, pI

Wykonawca jest zobowiązany przed rozpoczęciem przetwarzanra danych do podjęcia
środkow zabezpieczających zbiory danych oraz przestrzegania ustawy RODO
Wykonawca oświadcza, że będzie działał na podstawie zapisow RODO oraz nie zleci innemu
podmiotowi prac w zakresie przetwarzania danych.

§9
POSTANowlENlA KoŃcoWE

W razie powstanla sporu związanego z wykonaniem umowy, Zamawiający zobowrązany jest
Wyczerpac drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczen
Zamawiającego zgodnie z § 3

Jezeli Wykonawca odmowi uznania roszczenia lub nie udzieli odpowiedzr w terminie,
Zamawialący moze zwrocic się o rozstrzygnięcie sprawy do sądu właściwego dla siedziby
Zamawiającego.

Właściwym dla rozpoznania sporow wynikłych na tle realizacli niniejszej umowy jest sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową ma,;ą zastosowanie przepisy ustawy Kodeks
cywilny

Umowę sporządzono w dwoch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

WYKONAWCA ZAMAWlAJĄCY
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