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                                  Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego BZP-3941-36/2020 

 Projekt umowy 

 

Umowa nr BZP-396 - …../2020 

    

zawarta w Krakowie w dniu …… grudzień 2020 roku  pomiędzy: 

Akademią Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z siedzibą w Krakowie,            

31-157 Kraków, Plac Jana Matejki 13, NIP: 675-00-07-570,   

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 

reprezentowaną przez Rektora Uczelni – prof. dr hab. Andrzeja Bednarczyka, w 

imieniu którego, na podstawie pełnomocnictwa, występuje:  

Kanclerza Uczelni -  mgr Monika Wiejaczka 

przy kontrasygnacie Kwestora Uczelni -  mgr  Jacka Kowalskiego 

a                       

………………………………REGON:………..…NIP:…..............…….., reprezentowanym przez: 

……………………………………………..... zwanym dalej Wykonawcą, w treści umowy Zamawiający 

i Wykonawca zwanymi są dalej również „Stroną” lub „Stronami”.  

 
(* komparycja umowy w zakresie danych wykonawcy zostanie dostosowana do formy organizacyjnoprawnej 
wykonawcy) 

 

Reprezentanci stron oświadczają, że są w pełni uprawnieni do zawarcia niniejszej umowy 

oraz, że ich umocowania nie wygasły ani nie zostały ograniczone. W szczególności 

działający w imieniu Wykonawcy oświadczają, że posiadają wymagane uprawienia, 

zgody, zezwolenia i kwalifikacje, niezbędne do skutecznego zawarcia niniejszej umowy 

oraz jej wykonania.  

 

W wyniku dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu 

nie wymagającym stosowania przepisów ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zmianami), zgodnie                

z art. 4 pkt 8,  przeprowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Instrukcją 

dokonywania zakupów i zlecania usług w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki                    

w Krakowie – nr referencyjny zamówienia BZP-3941-36/2020,  Strony zawarły umowę                    

o treści: 

 

 § 1 

Przedmiot  umowy, czas jej trwania i miejsce dostawy 

 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa  prenumeraty czasopism 

zagranicznych w roku 2021 do Biblioteki Głównej Akademii Sztuk Pięknych 

im. Jana Matejki w Krakowie.  

2. Szczegółowy opis tytułów wraz z cenami jednostkowymi określa formularz  cenowy 

stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Przedmiot umowy obejmuje dostawę wszystkich numerów czasopism datowanych na 

2021 rok, bez względu na termin opublikowania. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu czasopism, o których 

mowa  w załączniku do umowy nr 1,  który stanowi integralną część umowy, w okresie 

od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. z zastrzeżeniem niezwłocznego 

uzupełnienia numerów datowanych na 2021 wydanych jeszcze w roku 2020 

oraz późniejszego uzupełnienia numerów, które nominalnie datowane są na 

rok 2021, natomiast w wyniku opóźnień redakcyjnych ukazały się na 

początku roku 2022.  

5. Zamówienie obejmuje również wersję online, o ile wydawca oferuje ją w ramach 

prenumeraty. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego                    

o darmowej wersji online do prenumeraty czasopism w wersji print. 
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6. Dostęp do czasopism online przysługuje maksymalnej liczbie jednoczesnych 

użytkowników jaką określa wydawca, ze wszystkich komputerów działających                      

w sieciach ASP. Autoryzacja dostępu będzie odbywać się poprzez podane  w załączniku 

nr 2 numery IP* 

7. Wykonawca w okresie obowiązywania umowy dostarczy czasopisma sukcesywnie,                         

i na bieżąco po ich opublikowaniu przez wydawców, przy czym Zamawiający uzna jako 

dostawę  w terminie, termin dostawy nie dłuższy niż: 

a) 4 tygodnie od dnia wydania czasopism w przypadku czasopism z krajów 

europejskich 

b) 12 tygodni od dnia wydania czasopism w przypadku czasopism z krajów 

pozaeuropejskich. 

8. Przedmiot umowy obejmuje dostarczenie każdorazowo czasopism do miejsca  dostawy  

u Zamawiającego: Biblioteka Główna ASP, 31-108 Kraków, ul. Smoleńsk 9. 
 

§ 2 

Zobowiązania Stron 

1. Przy wykonywaniu umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za: kompletne, 

rzetelne i terminowe wykonanie przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo przed dostarczeniem do Zamawiającego 

sprawdzić  prawidłowość i kompletność dostawy. 

3. Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązany jest do: 

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

2) dokonywania płatności na rzecz wydawców zagranicznych niezwłocznie po 

otrzymaniu rachunków od wydawców, 

3) utrzymywania kontaktów z wydawcami zagranicznymi i koordynacji dostaw 

zamówionych czasopism oraz podjęcia wszelkich spraw administracyjnych 

dotyczących organizacji dostępów online, 

4) załatwiania reklamacji dotyczących realizacji prenumeraty z zachowaniem 

terminów określonych przez wydawców zagranicznych.  

5) informowania Zamawiającego o zmianach w cyklach wydawniczych 

poszczególnych czasopism, o zmianach tytułu bądź przekształceniu się czy 

rozbiciu na podserie  i wynikających z tego faktu ewentualnych zmianach w 

płatnościach, które winny być zaakceptowane przez Zamawiającego, 

6) rejestrowania u właściwego wydawcy dostępu online z całej sieci komputerowej 

ASP dla wszystkich tytułów objętych załączoną listą, dla których w ramach 

niniejszej umowy udostępniona jest wersja elektroniczna oraz pośredniczenia we 

wszelkich sprawach związanych  z prawidłowym działaniem tej usługi w 2020 r. 

Potencjalne ryzyko wszelkich zmian poczynionych przez wydawców, nawet w trakcie 

trwania prenumeraty, np. podniesienia cen, ponosi Wykonawca. 

4. Wykonawca zapewni całkowitą obsługę celną czasopism i baz danych dostarczanych    

w ramach niniejszej prenumeraty, ponosząc wszelkie koszty związane z odprawą 

celną czasopism i baz importowanych na polski obszar celny 

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 

Wynagrodzenie i sposób rozliczenia 

1. Wartość przedmiotu umowy stanowiąca wynagrodzenie całkowite Wykonawcy wynosi 

brutto ..........................,* słownie: .............................................., w tym 

wynagrodzenie  netto …………………………….. złotych 

2. W przypadku Wykonawcy zagranicznego jego wynagrodzenie będzie równe kwocie 

wartości netto umowy.    
 

*Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 
przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do 
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których 
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dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty 
podatku.  
 

W tym przypadku zamawiający jest zobowiązany do wyliczenia  i do zapłaty podatku 

VAT do właściwego Urzędu Skarbowego w Polsce. Podatek VAT zostanie wyliczony             

w oparciu o średni kurs euro NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień 

wystawienia faktury. 

3. Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę wg cen jednostkowych określonych                     

w załączniku   nr …. do umowy (formularz cenowy), w terminie nie późniejszym niż do 

31.01.2021 roku. 

4. Faktura będzie płatna w terminie do 30  dni od daty doręczenia jej Zamawiającemu. 

    Błędne wystawienie faktury spowoduje zawieszenie biegu terminu do zapłaty do 

momentu poprawienia faktury.  

5. Płatności będą dokonane bezpośrednio na rachunek bankowy Wykonawcy nr 

…………………prowadzony przez Bank: …………………………………………….. 

6. Wykonawca oświadcza, iż jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. 

7. Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust.5 rachunek bankowy, na który ma być 

dokonywana płatność jest rachunkiem rozliczeniowym przedsiębiorcy służącym do 

celów prowadzonej działalności gospodarczej został zgłoszony do właściwego urzędu 

skarbowego  i  dla którego bank prowadzący ten rachunek utworzył powiązany z nim 

rachunek VAT.  

8. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić w ciągu 24 godzin Zamawiającego                             

o wykreśleniu jego rachunku bankowego z wykazu, o którym mowa w przepisie art. 

96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, 

prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub o utracie statusu 

czynnego podatnika VAT. Naruszenie powyższego obowiązku skutkuje powstaniem 

roszczenia odszkodowawczego do wysokości poniesionej szkody.  

9. Jeżeli rachunek bankowy nie został uwidoczniony w wykazie, o którym mowa w ust. 

8, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wstrzymania płatności z tytułu 

wykonanego zamówienia do momentu ustalenia okoliczności sprawy i wskazania 

rachunku bankowego, który będzie umożliwiał uznanie danej płatności za koszt 

uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów podatkowych. Wstrzymanie płatności 

nie spowoduje żadnych ujemnych następstw dla Zamawiającego, w tym                         

w szczególności nie będzie źródłem roszczenia o zapłatę odsetek za opóźnienie                       

w płatności lub kar umownych na rzecz Wykonawcy. 

10. Zamawiający przy dokonywaniu płatności ma prawo zastosować mechanizm 

podzielonej płatności, o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.).1 

11. Wykonawca, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu                    

w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 poz. 2191 ze zmianami) ma możliwość przesyłania 

ustrukturyzowanych faktur elektronicznych drogą elektroniczną za pośrednictwem 

Platformy Elektronicznego Fakturowania. Zamawiający posiada konto na platformie nr 

PEPPOL: 6750007570. Jedocześnie Zamawiający nie dopuszcza wysyłania i odbierania 

za pośrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych 

z wyjątkiem faktur korygujących. 

12. W razie niezgodności danych na fakturze z umową Zamawiający może wstrzymać płatność 

do czasu dostarczenia przez Wykonawcę faktury korygującej. Wówczas termin płatności 

określony w ust. 4 liczony jest od dnia otrzymania przez Zamawiającego poprawnej faktury 

korygującej. 

13. Za datę zapłaty strony ustalają dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu 

bankowi polecenie przelewu wynagrodzenia na konto Wykonawcy. 

14. Strony ustalają, że w przypadku ustawowej zmiany przepisów ustalających wysokość 

stawki podatku VAT, cena brutto ulegnie zmianie polegającej na dostosowaniu jej do 

aktualnie obowiązującej stawki podatku VAT. 

15. Wykonawca niezwłocznie wystawi Zamawiającemu faktury korygujące za zgłoszone 

do prenumeraty oraz opłacone czasopisma, które przestały się ukazywać. 

                                                 
1Zapis będzie miał zastosowanie, w przypadku wystąpienia towarów lub usług wymienionych w załączniku 15 do 

ustawy o podatku od towarów i usług (tzw. mechanizm podzielonej płatności). 
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    Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury korygującej na kwotę równowartości   

brakujących egzemplarzy i zwrotu pieniędzy na konto Zamawiającego  w terminie do 15 dni 

od daty wystawienia faktury korygującej bez potrącania kosztów przelewu.  

 

§ 4 

Rękojmia za wady fizyczne 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady zmniejszające wartość 

lub użyteczność czasopism, 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 lub drogą elektroniczną (reklamacja).  

3. W przypadku reklamacji Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na własny 

koszt czasopism wolnych od wad lub brakujących, w terminie do 60 dni licząc od daty 

powiadomienia Zamawiającego o uznaniu reklamacji lub upływu terminu, o którym 

mowa w ust. 4.  

4. Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o uznaniu reklamacji                             

i sposobie jej rozstrzygnięcia lub odmowie uznania reklamacji w terminie nie dłuższym 

niż 14 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego zaistniałych wad lub braków. 

 

§ 5 

Kary umowne 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony 

zastrzegają stosowanie następujących kar umownych: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości 

egzemplarza czasopisma za każdy dzień zwłoki w jego dostarczeniu lub zwłoki                         

w usunięciu wad ujawnionych przy odbiorze, licząc odpowiednio – dla zwłoki                    

w dostawie od terminów określonych w § 1 ust.7, bądź od dnia zakończenia 

postępowania reklamacyjnego o którym mowa w § 4 ust. 3 umowy, do dnia 

ostatecznego rozliczenia stron. 

2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia 

umownego, o którym mowa w § 3 ust. 1, w przypadku odstąpienia od umowy przez 

którąkolwiek ze Stron, z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 

2. Na kary umowne zostanie wystawiona przez Zamawiającego nota obciążeniowa.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w ciągu 10 dni od otrzymania 

noty obciążeniowej, na rachunek bankowy wskazany nocie obciążeniowej.  

4. Kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na 

zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

§ 6 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części w przypadkach i na 

zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. 

Dz. U. z 2019r., poz. 1145 ze zm.), a także w następujących przypadkach:  

1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych 

przyczyn, lub gdy zaniechał realizacji umowy, a mimo otrzymanego od 

Zamawiającego wezwania nie wykonuje lub nienależycie wykonuje zobowiązania 

wynikające z umowy. W takim przypadku Zamawiający może odstąpić od umowy          

w terminie 14 dni licząc od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego 

do wykonania lub należytego wykonania zobowiązania wynikającego z umowy, 

2) Zamawiający powziął wiadomość o wszczęciu wobec Wykonawcy postępowania 

upadłościowego, układowego, likwidacyjnego lub egzekucyjnego mogącego zagrażać 

realizacji niniejszej umowy; 

3) nieuzasadnionego przedłużania postępowań reklamacyjnych; 

4) gdy Wykonawca wykonuje umowę niezgodnie z jej warunkami, w szczególności 

nie zachowuje właściwej jakości realizacji dostawy. 

5) wystąpienia co najmniej 2 krotnego opóźnienia w dostawie jakichkolwiek  tytułów 

lub ich części w danym miesiącu obowiązywania umowy. 
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2. Odstąpienie od umowy musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności i powinno 

zawierać uzasadnienie. Odstąpienie wywołuje skutki z chwilą doręczenia 

zawiadomienia przesyłką rejestrowaną. 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Ustala się osoby odpowiedzialne za realizację umowy z każdej ze Stron:  

1) ze strony Wykonawcy ………………, tel. ……..………., email: ………………………….,  

2)  ze strony Zamawiającego - Janusz Antos, tel.12 /2926228 wew.35, e-mail: 

jantos@asp.krakow.pl 

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. Do czasu zakończenia negocjacji, określonych w ust. 1, żadna ze Stron nie skieruje 

sprawy na drogę postępowania sądowego, chyba że będzie to niezbędne dla 

zachowania terminu do dochodzenia roszczenia, wynikającego z przepisów prawa. 

4. Jeżeli Strony nie uzgodnią sposobu rozwiązania sporu w terminie 1 miesiąca 

przyjmuje się, że negocjacje pojednawcze zakończyły się bezskutecznie. 

5. W razie skierowania sprawy na drogę sądową, sądem właściwym do rozstrzygnięcia 

sporu będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

6. Wszelkie zmiany, uzupełnienia oraz rozwiązanie niniejszej umowy wymagają dla swej 

ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

7. W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

8. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze Stron. 

 

            ZAMAWIAJĄCY              WYKONAWCA 

 

 

 

*Adresy IP,   w załączniku 2 zostaną podane w momencie zawierania umowy 

 

 

Załączniki do Umowy: 

Załącznik nr 1. Wykaz tytułów czasopism zagranicznych i cen jednostkowych 

(formularz cenowy z oferty) 

 

 

Załącznik nr 2. Numery IP komputerów działających w sieciach ASP  im. Jana 

Matejki w Krakowie 

 
 
Budynki w Krakowie (siedziby ASP): 

 

………………… 

 

 

Dom Plenerowy i Dom Pracy Twórczej ASP – Zakopane,  Harenda 16 

 

 

…………………….. 

mailto:jantos@asp.krakow.pl
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