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                                 Załącznik Nr 8 do SIWZ 
 
 
 

Umowa Nr …................…………….. 
DYR.Zam.Publ.-20/12 

 
Umowa zawarta w dniu …………................ 2012 roku w Olsztynie pomiędzy: 
Instytutem Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza z siedziba w Olsztynie, 
ul. Michała Oczapowskiego 10, kod 10-719 Olsztyn, NIP: 739-020-20-79, 
REGON: 000080192, 
zwanym dalej "Zamawiaj ącym" , 
reprezentowanym przez: 
Dyrektora Instytutu prof. dr hab. Bogusława Zdanowskiego 
a 
.................................................................................................................................................. 
zwanym dalej „Wykonawcą”, 
reprezentowanym przez: 
........................................... 
 
zwanej łącznie „Stronami” 
Została zawarta umowa następującej treści: 
 

§ 1 
       Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy 

 
Umowa jest następstwem wyboru oferty wykonawcy w prowadzonym postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o 
wartości szacunkowej poniŜej wartości progów określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. Przedmiotem umowy jest dostawa zagranicznych czasopism 
naukowych do Biblioteki Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza 
w Olsztynie w 2013 r. zgodnie ze złoŜoną ofertą Wykonawcy z dnia .................. stanowiącą 
załącznik do umowy. 

 
  § 2 

Obowiązki Wykonawcy 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się realizować własnymi siłami pełen zakres rzeczowy 
zamówienia. 

2. Dostawa czasopism będzie się odbywać transportem Wykonawcy lub za 
pośrednictwem firmy kurierskiej na jego koszt i ryzyko.  

3. Zamawiający wymaga, Ŝeby dostawa czasopism odbywała się bezpośrednio od 
Wykonawcy, który nadaje przesyłkę firmie kurierskiej. 

4. Przesyłki powinny być wyraźnie zaadresowane w sposób następujący: 
 w języku polskim: 
 Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza 
 ul. M. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn 
 Biblioteka IRS 
 lub w języku angielskim: 

The Stanislaw Sakowicz Inland Fisheries Institute 
M. Oczapowskiego Street 10, 10-719 Olsztyn, Poland 
Library IFI. 
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5. Dostawa czasopism winna się odbywać sukcesywnie w ciągu całego roku, w miarę 
ukazywania się czasopism. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach 
wydawniczych. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do terminowego reklamowania brakujących czasopism u 
Wydawcy. 

8. .Wykonawca nie moŜe powierzyć wykonywania zobowiązań wynikających 
z niniejszej umowy osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego wyraŜonej na piśmie. 

 
§ 3 

Obowiązki Zamawiającego 
 

1. Zamawiający zobowiązuje do odbierania tytułów oraz do sprawdzania faktycznej 
zawartości doręczonej paczki z przedstawionym do potwierdzenia dowodem 
doręczenia. 

2. W razie niezgodności doręczonych Zamawiającemu tytułów z ofertą lub dowodem 
doręczenia, Zamawiający złoŜy reklamację drogą elektroniczną.  

 
§ 4 

        Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację umowy 
 

Strony postanawiają, Ŝe uprawnionymi do reprezentowania stron i odpowiedzialnymi za 
realizację postanowień umowy są: 
 
z ramienia wykonawcy: ............................................................................. 
 
z ramienia zamawiającego: ……………………………………………… 
 

§ 5 
Cena i warunki płatności 

 
1. Cena na podstawie, której Zamawiający dokonał wyboru oferty Wykonawcy wynosi: 
brutto .................................. PLN. 
(słownie: ......................................................................................................................... 
PowyŜsza kwota zawiera podatek w wysokości ...................................... PLN 
2. Zapłata nastąpi przelewem na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy  
nr ……………………………………………………………………………………  
w banku ..…………………………………………………..............………………………….  
 
w dwóch ratach na podstawie niniejszej umowy w następujących terminach: 

a) I rata  w wysokości 70% wartości ofertowej zamówienia ......................... , płatna 
po podpisaniu umowy; 

b) II rata  w wysokości 30% wartości ofertowej zamówienia ....................... , płatna 
w terminie do 31-03-2013 r.; 

Wykonawca wystawi Zamawiającemu faktury VAT w terminie 14 dni po wpłacie kaŜdej 
naleŜności, o których mowa w ustępie 2. 
Termin realizacji zamówienia od 01-01-2013 r do otrzymania ostatniego numeru czasopisma 
w prenumeracie na rok 2013. 
Za dzień zapłaty uwaŜać się będzie dzień obciąŜenia rachunku bankowego Wykonawcy 
kwotą płatności. 
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§ 6 
Warunki reklamacyjne 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady dostarczonych 
czasopism na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym z tym, Ŝe o wadach 
Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę w ciągu 21 dni od daty ich 
wykrycia. 

2. W przypadku wystąpienia braku w przedmiocie dostawy lub stwierdzenia uszkodzenia 
jakiegokolwiek czasopisma Wykonawca zobowiązuje się do wymiany na nowy 
egzemplarz w ciągu 2 tygodni, pod rygorem odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego. 

 
§ 7 

Kary umowne 
 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu dostawy przedmiotu umowy 

określonego w § 1 i § 2 pkt. 3 w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego 
określonego w § 5 ust. 1 za kaŜdy dzień zwłoki, a po trzykrotnym niedotrzymaniu 
terminu dostawy Zamawiający moŜe odstąpić od umowy. 

b) za zwłokę w dostarczeniu brakujących czasopism lub ich wymiany określonych w 
§ 6 pkt. 2 w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego określonego w § 5 ust. 1 
za kaŜdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wady, a po 
trzykrotnym niedotrzymaniu terminu dostawy Zamawiający moŜe odstąpić od 
umowy. 

c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 
10% ceny określonej w § 5 ust. 1. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego 
odstąpienia od umowy w wysokości 10% ceny określonej w § 5 ust. 1. 

3. Strony mogą dochodzić na ogólnych zasadach odszkodowania przewyŜszającego kary 
umowne. 

4. Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko związane z utratą lub uszkodzeniem towaru do 
chwili przyjęcia towaru przez Zamawiającego. 

5. Dokumentami potwierdzającymi okoliczności niezawinione przez Wykonawcę są: 
a) Potwierdzenie przez wydawcę informacji o opóźnieniu wydania publikacji o 
ustalonej częstotliwości, 
b) Kopia potwierdzenia przyjęcia przez firmę kurierską reklamacji złoŜonej przez 
Wykonawcę, dotyczącej zaginięcia bądź kradzieŜy przesyłki. 

 
        § 8 

     Odstąpienie od Umowy  
 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy w razie zaistnienia 
istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie 
publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
powyŜszych okolicznościach. 

2. Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w przypadku nie wywiązywania się przez 
Wykonawcę z obowiązków umownych przez Wykonawcę a w szczególności 
opóźnienia w dostawie przekraczające ponad 3 miesiące. 

3. Jedna ze Stron umowy, niezaleŜnie od pozostałych praw przysługujących jej w 
związku z naruszeniem przez druga Stronę postanowień niniejszej umowy, moŜe 
odstąpić od umowy za pisemnym powiadomieniem drugiej Strony, gdy: 
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a) wobec drugiej Strony otwarta zostanie likwidacja lub złoŜony zostanie wniosek o 
ogłoszenie jej upadłości; 
b) po upływie 6 miesięcy od dnia zawieszenia realizacji obowiązków drugiej Strony 
wynikających z umowy w rezultacie wystąpienia Siły WyŜszej, jeŜeli przed upływem 
powyŜszego terminu nie ustanie działanie Siły WyŜszej. 
c) po ustaniu Siły WyŜszej druga Strona nie przystąpiła niezwłocznie do wykonania umowy 
lub nie spełniła swojego świadczenia wynikającego z niniejszej umowy w ciągu okresu 
wskazanego w § 1 i § 2 pkt. 3, liczonego od dnia ustania działania Siły WyŜszej. 

 
§ 9 

Siła WyŜsza 
 

1. Na czas działania Siły WyŜszej obowiązki Strony, która nie jest w stanie wykonać danego 
obowiązku ze względu na działanie Siły WyŜszej, ulegają zawieszeniu. 

2. Strona Umowy, która opóźnia się ze swoim świadczeniem wynikającym z niniejszej 
umowy ze względu na działanie Siły WyŜszej nie jest naraŜona na kary umowne lub 
odstąpienie od umowy przez drugą Stronę z powodu niedopełnienia obowiązków 
Umownych. 

3. Dla potrzeb umowy, "Siła WyŜsza" oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezaleŜne 
od Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu naleŜytej staranności, a w 
szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski Ŝywiołowe, epidemie, ograniczenia 
związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki. 

4. KaŜda ze Stron jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o 
zajściu przypadku Siły WyŜszej. O ile druga ze Stron nie wskaŜe inaczej na piśmie, 
Strona, która dokonała zawiadomienia będzie kontynuowała wykonywanie swoich 
obowiązków wynikających z umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie 
uzasadnione, jak równieŜ musi podjąć wszystkie alternatywne działania zmierzające do 
wykonania umowy, których podjęcia nie wstrzymuje zdarzenie Siły WyŜszej. 

5. Strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swych obowiązków wynikających z umowy. 
 

§ 10 
    Inne postanowienia umowy 

 
1. Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaŜności zmiana postanowień zawartej umowy 

oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, 
jeŜeli przy ich uwzględnieniu naleŜałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której 
dokonano wyboru Dostawcy chyba, Ŝe konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z 
okoliczności, których nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Ŝe zmiana dotyczy terminu 
realizacji umowy. 
Termin realizacji umowy moŜe ulec zmianie tylko w następujących okolicznościach: 
2.1. działania siły wyŜszej (np. klęski Ŝywiołowej, strajku) mającej bezpośredni wpływ na 
terminowość dostaw; 
2.2. wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, 
pomimo zachowania naleŜytej staranności. 

3. Zamawiający dopuszcza moŜliwość zmiany umowy, jeŜeli konieczność wprowadzenia 
zmian wyniknie ze zmian stanu prawnego mającego wpływ na zobowiązania stron, a w 
szczególności w przypadku zmian w ustawie o podatku od towarów i usług, w tym, co do 
kwoty podatku VAT. 
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§ 11 
Postanowienia końcowe 

 
1. Strony zobowiązują się do rozstrzygania wszystkich sporów wynikłych na tle 

realizacji niniejszej umowy przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu 

cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego oraz przepisy ustawy prawo zamówień 
publicznych. 

3. Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy jest: 
a) specyfikacja istotnych warunków zamówienia, w tym szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia 
b) oferta, na podstawie której dokonano wyboru dostawcy 

4. Umowę niniejszą sporządzono w trzech egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 
Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 
 
 
 
 
 
WYKONAWCA                                                                     ZAMAWIAJĄCY  
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………                               ………………………………………  


