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Załącznik nr 1 
 

OFERTA  
 ZO-41/17/BD 

My, niżej podpisani, ......................................................................................................, 
działając w imieniu i na rzecz ................................................................................................ 
wpisanej do: 
• Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy …...........……………..……………………………................…………………..………..………… pod nr KRS 

………............................................,  NIP ………........................., Regon ...............................   

• lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej prowadzonej przez 

….......................................…………………................……..…………............................................. 

pod numerem ………….., NIP …………………., Regon ……………………..., z siedzibą 

…………………………………………………………….......................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………............................................... 

Oferujemy wykonanie/dostawę: ……………………………………………………………....  
-zadanie nr 1, zgodnie z Zapytaniem Ofertowym, za łączną kwotę: 
 
netto: ............................................. zł (słownie …………………………………………..… zł), 
 
podatek od towarów i usług VAT w wysokości: .............%,  tj. ........................................... zł 
 
brutto: ............................................. zł (słownie …………………………………………… zł), 
 
-zadanie nr 2, zgodnie z Zapytaniem Ofertowym, za łączną kwotę: 
 
netto: ............................................. zł (słownie …………………………………………..… zł), 
 
podatek od towarów i usług VAT w wysokości: .............%,  tj. ........................................... zł 
 
brutto: ............................................. zł (słownie …………………………………………… zł), 
 
 
w tym: 
 Wartość netto VAT (%) Wartość brutto 
Zadanie nr 1    
Zadanie nr 2    
    
 
 
 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń. 

Tym samym zobowiązujemy się do spełnienia wszystkich warunków zawartych w Zapytaniu ofertowym.  

2. Oświadczamy, że akceptujemy przedstawiony Projekt umowy oraz warunki przedstawione w Oświadczeniu 

wykonawcy. Jednocześnie zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, podpisać umowę bez 

zastrzeżeń, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

3. Oświadczamy, że oferowany przez nas asortyment jest zgodny z przedmiotem zamówienia szczegółowo 

opisanym w „Opisie przedmiotu zamówienia”– Załącznik nr 2 , a usługę wykonamy z należytą 

starannością, 

 

4. Oświadczamy, że cena ofertowa zawiera wszystkie koszty związane z zakupem, zorganizowaniem 

dostępów on-line dla Zamawiającego oraz dostawą egzemplarzy drukowanych (w Zadaniu nr 2) 
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5. Informujemy, że zamierzamy* / nie zamierzamy* powierzyć części zamówienia podwykonawcom (jeżeli 
TAK, należy wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom): 
.........................................................................................................................................................

........................................................................................................................... 

6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.  
 
 
 

 

7. Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym 

.................................................................................................................................. 

tel. ................................... fax ................................... poczta internetowa ……………………… 

 

 
Ofertę niniejszą składamy na .............. kolejno ponumerowanych stronach. 
 
Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 
 
1) .....................................................................................................  ....... str. 
2) .....................................................................................................  ....... str. 
3) .....................................................................................................  ....... str. 
4) .....................................................................................................  ....... str. 
5) .....................................................................................................  ....... str. 
6) .....................................................................................................  ....... str. 
7) .....................................................................................................  ....... str. 
 
 
 

 
 
 
 
NA FAKTURZE VAT NALEŻY PODAĆ: 
- nr umowy, na podstawie której dostawa została wykonana; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
................................................, dnia ................................ ...................................... 
                             (pieczęć i podpis) 
*/ niepotrzebne skreślić 



Opis przedmiotu zamówienia, formularz cenowy (Zadanie nr 1) Załącznik nr 2

Lp Tytuł
Format 
(wymag Wydawca eISSN

Wartość netto 
PLN %VAT

Wartość 
VAT PLN

Wartość brutto 
PLN

1 New England Journal of Medicine on-line Massachusetts Medical Society 1533-4406
2 Journal of Clinical Oncology on-line American Society of Clinical Oncology 1527-7755 
3 Annals of Oncology on-line Oxford University Press 0923-7534
4 Blood on-line American Society of Hematology 1528-0020
7 Cancer Research on-line American Association for Cancer Research 1538-7445
8 Clinical Cancer Research on-line American Association for Cancer Research 1557-3265
9 Medical Physics on-line Wiley-Blackwell 0094-2405

Razem

wartość ogółem netto ……………………………………………….

słownie ……………………………………………………………………

wartość ogółem brutto ……………………………………………

słownie …………………………………………………………………..

……………………….dnia ………………… ……………………………………………………………….
( pieczęć, podpis)



Opis przedmiotu zamówienia, formularz cenowy (Zadanie nr 2) Załącznik nr 2 a

Lp Tytuł
Format 
(wyma Wydawca ISSN Częstotliwość

Wartość 
netto %VAT

Wartość 
VAT PLN

Wartość brutto 
PLN

1 Dziennik Gazeta Prawna (pakiet druk INFOR Biznes Sp. z. o. o. 2080-6744 dziennik
2 Atest- Ochrona Pracy druk Sigma-NOT Sp. Z.o. 1230-4700 miesięcznik
3 Ochrona Przeciwpozarowa z bieżącą druk Tarbonus dwumiesięcznik
4 Przegląd Pożarniczy druk Komenda Główna PSP 0137-8910 miesięcznik
5 Magazyn Pielęgniarki i Położnej druk Naczelna Izba Pielegniarek i 1425-6789 miesięcznik

6 Zakażenia druk Twoje Zdrowie 1644-4957 dwumiesięcznik
Razem

wartość ogółem netto ……………………………………………….

słownie ……………………………………………………………………

wartość ogółem brutto ……………………………………………

słownie …………………………………………………………………..

……………………………………………………………….
( pieczęć, podpis)



Załącznik nr 3  

[pieczątka firmowa] 

 

 

OŚWIADCZENIE 

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na : prenumeratę i 
dostęp on-line do zagranicznych czasopism naukowych na 2018 r. (zadanie nr 1) oraz na 
prenumeratę i dostawę polskich czasopism fachowych w druku (zadanie nr 2) - (niepotrzebne 
skreślić) działając w imieniu i na rzecz  firmy : 

..................................................................................... 
 

..................................................................................... 
 

..................................................................................... 
 
 

                                      (nazwa  i adres Wykonawcy)  

oświadczam/y, iż firma, którą reprezentuję spełnia warunki zawarte w art. 22 ust. 1 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r., 
poz. 907)  dotyczące: 
 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

1) posiadania wiedzy i doświadczenia; 
2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  

do wykonania zamówienia; 
3) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 
 
 

..................................., dnia .........................2017 r.  

 
        

...........................................................  

                                                                                            podpis  i pieczęć imienna osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy 



  

 

Załącznik nr 4   

 

  

 

[pieczątka firmowa] 

OŚWIADCZENIE 

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na prenumeratę i 
dostęp on-line do zagranicznych czasopism naukowych na 2018 r. (Zadanie nr 1) oraz na 
prenumeratę i dostawę polskich czasopism fachowych w druku na 2018 r. ( Zadanie nr 2)* 

*niepotrzebne skreślić,  

działając w imieniu i na rzecz  firmy : 

..................................................................................... 
 

..................................................................................... 
 

..................................................................................... 
 

......................................................................................  
                                     (nazwa  i adres Wykonawcy)  

 

Oświadczam/y, iż nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 
okolicznościach , o których mowa w art. 24 ust.1, 2 i 2a  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.(Dz. U. z 2013 
r, poz. 907) – Prawo zamówień publicznych. 

 

..................................., dnia .........................2017 r. 

 

 

 

                                                   ...........................................................  

                                                        podpis  i pieczęć imienna osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy 



                                                 Załącznik nr 5 
       

 
 

WYKAZ DOSTAW 
 

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw 
w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia 
(zgodnie z wymaganiami w Zapytaniu ofertowym -określonymi w  pkt. II pkt. 1c). 
 
 Do oferty załączamy dokumenty potwierdzające, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie. 

 
dot. postępowania na prenumeratę i dostęp on-line do zagranicznych czasopism naukowych    

na 2018 r. (Zadanie nr 1)* 
prenumeraty i dostawy polskich czasopism fachowych w druku na 2018 r. (Zadanie nr 2)* 

        *niepotrzebne skreslić 
 

Nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………………. 
 
 Adres Wykonawcy ……………………………………………………………………………... 
 
Na potwierdzenie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma zrealizowała w ciągu ostatnich 3 lat – lub realizuje 
następujące zamówienia odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia: 
 
 

Nazwa i adres 
Zamawiającego 

(Odbiorcy) 

Przedmiot 
dostawy 

Wartość 
dostawy 
brutto 

Terminy 
realizacji 
dostawy 

Referencje 
strona ……. 

oferty 
 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

     

 
 
 
       ………………………………………………….. 

(data, pieczęć i podpis pełnomocnego przedstawiciela 
Wykonawcy) 



Załącznik nr 6  
 
 

Oświadczenie wykonawcy 
 
 
My, niżej podpisani: 
..................................................................................................................... 
działając w imieniu i na rzecz: 
 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................ 
 
w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe z dn. …………….. na prenumeratę i dostęp on-line 
do zagranicznych czasopism naukowych w 2018 r. (Zadanie nr 1) składamy 
oświadczenie, iż zapewniamy Zamawiającemu spełnienie następujących warunków: 

1. zapewnienie dostępów on-line na platformach wydawców 
2. możliwość rezygnacji z 2 tytułów czasopism bez ponoszenia dodatkowych op łat 

manipulacyjnych 
3. podjęcie wszelkich spraw administracyjnych dotyczących organizacji dostępów on-

line. Zmiana wydawcy danego tytułu nie upoważnia Wykonawcy do zaniechania 
dostępu; 

4. przejęcie pełnej obsługi finansowej przez Wykonawcę, tj. wszelkiego rodzaju 
korespondencja z wydawcą, reklamacje oraz sprawy rachunków; 

5. wystawiania i przekazywania Zamawiającemu faktur korygujących w zakresie 
prenumeraty czasopism, odnośnie których publikacji zaprzestano lub wstrzymano, 
w przypadku braku dostępu on-line do czasopism lub w przypadku rezygnacji 
Zamawiającego z prenumeraty; 

6. udzielanie Zamawiającemu szczegółowej pisemnej odpowiedzi na reklamacje, z 
uwzględnieniem każdego numeru reklamowanego tytułu zapewnienie dogodnych 
warunków komunikowania się z Wykonawcą, możliwość kontaktu telefonicznego, e-
mail oraz korespondencja w języku polskim 

7. wystawianie jasnych, przejrzystych i czytelnych faktur.  
 
 
 

............................................................. 
       (pełnomocny przedstawiciel wykonawcy) 



 
UMOWA NR …..…../2018 

 

zawarta w dniu …………………… r. pomiędzy: 
 
Centrum Onkologii – Instytutem im. Marii Skłodowskiej Curie z siedzibą w Warszawie ul. 
Wawelska 15B, 02-034 Warszawa, NIP: 525-000-80-57, REGON: 000288366, wpisanym do 
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000144803, zwanym dalej 
„Zamawiającym”, w imieniu którego działa: 
 
Prof.dr hab. n. med. Jan Walewski – Dyrektor  
 

…………………………………………………………………………………………………………
…. 
a  
 
Firmą ………………………………………………..z siedzibą w 
…………………………………… zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym 
……………………………, NIP………….., REGON …………... 
zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą,  
reprezentowaną przez:  
o treści następującej: 
 

 
§1 

PRZEDMIOT UMOWY 
1. Przedmiotem umowy jest prenumerata i dostawa do Zamawiającego przez Wykonawcę 

polskich czasopism fachowych za 2018 r.,  zgodnie z załącznikiem nr 2 a, obejmującym 
zadanie nr 2, dalej zwanym „Przedmiot Umowy”.  

2. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot Umowy jest zgodny z ofertą stanowiącą zał. nr 1 do 
niniejszej Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego umowy, zgodnie z 
warunkami przeprowadzonego postępowania, obowiązującymi przepisami, specyfiką 
zamówienia objętego umową.  

4. W wypadku opóźnień w wydaniu numerów objętych planami wydawniczymi na rok 2018 
zobowiązania Wykonawcy z tytułu tej umowy zachowają ważność do czasu wykonania całości 
dostaw objętych planami wydawniczymi i przedstawionych w fakturze bądź załączniku do 
faktury. 

5. Przedmiot Umowy w wersji drukowanej zostanie dostarczony na adres: Centrum Onkologii Instytut 
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Kancelaria, ul. Roentgena 5, 02–781 Warszawa. 

6.  
 

§2 
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WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY 
1. Całkowita wartość Przedmiotu Umowy wynosi: 

netto: ……………. zł (słownie:………………………………………………………………………) 
podatek od towarów i usług VAT: …………zł (słownie:…………………………………………..) 
brutto: ………..zł (słownie:…………………………………………………………………………) 

2. Całkowita wartość Przedmiotu Umowy obejmuje wszystkie numery każdego tytułu Czasopisma 
wydanego przez wydawcę i dostarczonego przez Wykonawcę w ramach prenumeraty za 2018 r. 

3. Całkowita wartość Przedmiotu Umowy obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją dostawy 
Przedmiotu Umowy do Zamawiającego. 

4. Wykonawca zapewnia stałość oferowanych cen w okresie trwania Umowy. 

5. W okresie trwania Umowy ceny mogą ulec zmianie tylko w przypadku ich obniżenia przez 
Wykonawcę. 

 
§3 

DOSTAWA 
1. Wykonawca zobowiązany jest po zawarciu niniejszej Umowy do natychmiastowego złożenia 

zamówień u wydawców lub innych kontrahentów na dostawy czasopism stanowiących Przedmiot 
Umowy, o których mowa w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy. 

2. Dostawy będą realizowane sukcesywnie po ukazaniu się kolejnego numeru każdego tytułu 
czasopisma zgodnie z ustaleniami wydawców poszczególnych tytułów czasopism stanowiących 
przedmiot Umowy, jednak nie później niż do dnia 31.03.2019 r. Wykonawca jest zobowiązany do 
każdej dostawy dołączyć specyfikacje dostarczonych numerów.  

3. Wykonawca dostarczy bezpłatnie suplementy, numery specjalne lub dodatki, które ukażą się do 
subskrybowanych tytułów w trakcie trwania prenumeraty. 

4. Zamawiający będzie niezwłocznie zgłaszał Wykonawcy reklamacje w formie pisemnej  
w przedmiocie: 

4.1. niedostarczenia numeru natychmiast po otrzymaniu kolejnego numeru czasopisma, 

4.2. otrzymania wybrakowanego lub uszkodzonego w przesyłce numeru czasopisma natychmiast po 
jego otrzymaniu. 

5. Wykonawca będzie niezwłocznie rozpatrywał wszelkie reklamacje określone w pkt. 4 niniejszego 
paragrafu. 

6. W przypadku, gdy reklamowany egzemplarz czasopisma nie będzie dostępny na rynku, 
Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 30 dni od daty złożenia pisemnej reklamacji dostarczyć bez 
żadnych wad  kopię czasopisma zawierającą treść reklamowanego egzemplarza. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o wszelkich 
zmianach bibliograficznych lub wydawniczych dotyczących prenumerowanych czasopism. 

 

§4 
WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Płatność z tytułu  prenumeraty i dostaw Przedmiotu Umowy będzie dokonana w 2018  roku na 
podstawie oryginału faktury otrzymanej przez Zamawiającego. Faktura zostanie wystawiona przez 
Wykonawcę w terminie 30 dni od zawarcia umowy. 

2. Płatność nastąpi w ciągu 30 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę oryginału faktury do 
Zamawiającego na rachunek bankowy wpisany przez Wykonawcę na fakturze.  

3. Termin płatności wpisany przez Wykonawcę na fakturze musi być zgodny z terminem płatności 
określonym w ust. 2 niniejszego paragrafu. Dla wskazania na fakturze prawidłowego terminu 



3 

płatności Wykonawca zobowiązany jest użyć sformułowania "zgodnie z umową" / "według 
umowy". 

4. W przypadku wpisania przez Wykonawcę na fakturze terminu płatności niezgodnego z terminem 
określonym w ust.2 niniejszego paragrafu, obowiązującym jest termin płatności określony w ust.2, 
Jednocześnie ustala się, że Zamawiający nie będzie dokonywał korekt błędnie wskazanego 
terminu płatności w trybie "noty korygującej", Wykonawca zobowiązany jest do dokonania tych 
korekt wewnętrznie w swoich urządzeniach księgowych. 

5. W przypadku nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w ust.2, 
Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych za opóźnienia w transakcjach 
handlowych. 

6. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

7. Za niedostarczone tytuły czasopism, w terminie określonym w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, 
Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia w ciągu 21 dni faktury korygującej, 
zmniejszającej wartość ogólnej prenumeraty i dokona zwrotu środków za tę fakturę na 
rachunek bankowy Zamawiającego……………………………………………………………. 
Zamawiający naliczy karę umowną określoną w §5 ust. 1 i 2. 

 

§5 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

  
1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w wysokości 20% wartości brutto 

niezrealizowanej części Przedmiotu Umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego z powodu okoliczności, za  które  odpowiada Wykonawca, 

2. Za każdy numer opublikowany przez Wydawcę a niedostarczony przez Wykonawcę lub 
niewymieniony egzemplarz wadliwy Zamawiający otrzyma fakturę korygującą w wysokości 
ustalonej przez podzielenie opłaty za komplet czasopisma, zawartej w fakturze, przez liczbę 
numerów objętych zamówieniem. W ramach odpowiedzialności odszkodowawczej za 
niedostarczone i/lub niewymienione wadliwe egzemplarze czasopisma Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do kar umownych w wysokości 150% wartości brakującego lub 
niewymienionego wadliwego egzemplarza 

3. Kary umowne określone w niniejszym paragrafie Wykonawca ureguluje na podstawie noty 
wystawionej przez Zamawiającego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania noty. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 
uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

5. Strony nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, na które nie mają 
wpływu, a które utrudniają pełne lub częściowe wykonanie umowy. W przypadku siły wyższej 
trwającej powyżej 14 dni, każda ze Stron ma prawo do odstąpienia od Umowy, o ile nie podejmą 
decyzji o dalszej realizacji Umowy. Jeżeli Strona nie zawiadomi drugiej we właściwym czasie o 
okolicznościach siły wyższej, wtedy będzie pozbawiona prawa powoływania się na nią w 
przyszłości. Za okoliczności siły wyższej mogą być uznane tylko te, które zaistniały niezależnie od 
dobrej woli Stron i nie występują z winy Strony powołującej się na nie. 

6. Zamawiający oprócz wypadków wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego, może odstąpić 
od Umowy także w razie istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie Umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.  

7. Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie żadnych praw i obowiązków  wynikających  
z niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

8. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu praw 
patentowych lub autorskich w przedmiocie Umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi 
Wykonawca.  
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9. W sprawach nie uregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.   

10. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej Umowy lub w związku z nią, będą rozstrzygane 
ostatecznie przez właściwy sąd powszechny, według siedziby Zamawiającego.  

11. Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie zmiany niniejszej umowy będą dokonywane w formie 
pisemnej,pod rygorem nieważności. 

 

 
    ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA      

 



Umowa nr ….................../2018 
zawarta w dniu ….......................... 

 
 

 
 
pomiędzy 
 
Centrum Onkologii – Instytutem im. Marii Skłodowskiej Curie z siedzibą w Warszawie ul. 
Wawelska 15B, 02-034 Warszawa, NIP: 525-000-80-57, REGON: 000288366, wpisanym do 
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000144803, zwanym 
dalej „Zamawiającym”, w imieniu którego działa: 
 
Prof.dr hab. n. med. Jan Walewski – Dyrektor  
 
a  
 
………………………………………………………………………………., ul. …………………… 
wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
……………………………………………………………………………………………………….. 
pod nr KRS ………………, NIP …………………, REGON ………………. zwanym dalej 
„Wykonawcą”, w imieniu którego działa:  
 
…………………………………………………. 
 
Wykonawca wybrany został w trybie zapytania ofertowego na prenumeratę czasopism 
zagranicznych w 2018 r. 
 

§ 1 
 
1. Przedmiotem umowy jest prenumerata w formacie on-line zagranicznych czasopism 
naukowych wydawanych w 2018 r., zwanych dalej „czasopismami”, których tytuły oraz cenę 
prenumeraty określa załącznik do niniejszej umowy. 
2. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do udostępniania 
Zamawiającemu  czasopism w formie on-line, wymienionych w załączniku do umowy w okresie 
od 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. 
3. Zamawiający nie akceptuje  ograniczeń czasowych (embargo) w dostępie on-line do 
czasopism. 
4. Umowa obowiązuje od dnia zawarcia do dnia zorganizowania dostępu do wszystkich 
numerów czasopism w formacie on-line, które ukazały się w 2018 r.  
 

§ 2  
 
1. Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązany jest do: 
 
a) zapewnienia dostępu on-line na platformach wydawców;  
b) terminowego składania zamówień u wydawców zagranicznych i terminowego 
organizowania dostępu on-line;  
c) dokonywania płatności na rzecz wydawców zagranicznych niezwłocznie po otrzymaniu 
rachunków od wydawców; 
d) utrzymywania kontaktów z wydawcami zagranicznymi i prowadzenia wszelkich spraw 
administracyjnych dotyczących organizacji dostępu on-line;. 
e) załatwiania reklamacji dotyczących realizacji prenumeraty w terminie 2 tygodni oraz 
pisemnego informowania Zamawiającego o przebiegu postępowania reklamacyjnego (np. 
pocztą elektroniczną). Koszty związane z reklamacjami ponosi Wykonawca;  
f) przekazywania Zamawiającemu wszelkich informacji od wydawców dotyczących 



prenumeraty;  
g) zapewnienia Zamawiającemu w okresie obowiązywania umowy możliwości rezygnacji z 
prenumeraty czasopisma, przyjmowania od Zamawiającego tej rezygnacji i przekazywania ich 
zagranicznemu wydawcy;  
h) informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach wydawniczych (zmiana tytułu, 
zaprzestanie  publikacji, zmiana częstotliwości, zmiana wydawcy itp.);  
i) wystawiania i przekazywania Zamawiającemu faktur korygujących w zakresie prenumeraty 
czasopism, których publikacji zaprzestano lub wstrzymano, w przypadku braku dostępu on-
line do czasopism lub w przypadku rezygnacji Zamawiającego z prenumeraty; 
j) zapewnienia pełnej obsługi bibliograficznej oraz informowania o ofertach wydawców, jak 
również o wszelkich zmianach wydawniczych;  
k) udostępnienia do kontaktów numeru telefonu ............................................. i adresu poczty 
elektronicznej: ................................................................. 
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zgodne z prawem udostępnienie dostępu do 
zamawianych treści. 
 

§ 3 
 
1. Zamawiający zobowiązany jest do: 
a) dokonywania terminowo płatności określonych umową; 
b) niezwłocznego zgłaszania Wykonawcy reklamacji dotyczących wszelkich nieprawidłowości 
w dostępie on-line. 
2. Zamawiający ma prawo do rezygnacji z dwóch zamówionych czasopism w okresie 
obowiązywania umowy. 
3. Za czasopisma, do których brak było dostępu on-line przysługuje Zamawiającemu zwrot 
ceny nieudostępnionego numeru czasopisma. 
 

§ 4  
 
1. Prenumerowane czasopisma w wersji on-line udostępniane będą na podstawie numerów 
"IP", przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego. 
2. Dostęp do czasopism on-line będzie zapewniony dla dwóch lokalizacji Centrum Onkologii 
– Instytutu tj. przy ul. Roentgena 5 w Warszawie oraz przy ul. Wawelskiej 15 w Warszawie. 
3. Wszelkie faktury i korespondencja będą dostarczane na adres: Centrum Onkologii - Instytut 
im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, /Biblioteka/. 
 

§ 5  
 
1. Łączna cena prenumeraty czasopism wymienionych w załączniku do umowy wynosi 77 
547,63 zł brutto z zastrzeżeniem § 2 pkt i) oraz § 3 ust. 3 umowy. 
2. Płatności dokonywane będą w następujący sposób:  
I rata w wysokości 50% łącznej ceny płatna w terminie 14 dni od daty podpisania umowy,  
II rata w wysokości 50% łącznej ceny płatna do dnia 30.06.2017 r.  
3. Łączna cena, określona w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty organizacji i zapewnienia 
dostępu on-line. 
4. Zapłata dokonana będzie na podstawie otrzymanej przez Zamawiającego faktury na 
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. 
5. Łączna cena oraz ceny jednostkowe czasopism, określone w załączniku do umowy mogą 
ulec zmianie w przypadku gdy wystąpią okoliczności, o których mowa w § 2 pkt i), § 3 ust. 3 
lub z powodu zmiany stawki podatku VAT.  
6. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury korygującej, na podstawie której 
wysokość ceny zostanie pomniejszona o wartość nie zorganizowanych dostępów on-line oraz 
zwrotu odpowiedniej części dokonanej płatności w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury 
korygującej. 
 

§ 6  
 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 



1. w wysokości 20% łącznej ceny brutto, w przypadku odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego z powodu nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę; 
2. w wysokości 20 % ceny brutto rocznej prenumeraty czasopisma za każdy rozpoczęty 
miesiąc braku dostępu on-line; 
3. w wysokości 0,1% wartości części niezrealizowanej prenumeraty w przypadku nie 
załatwienia reklamacji w terminie określonym w § 2 ust. 5 za każdy dzień zwłoki. 
 

§ 7 
 
Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku występowania okoliczności określonych 
w art. 145 Ustawy Prawo zamówień publicznych lub w przypadku nienależytego wykonywania 
umowy przez Wykonawcę, to jest braku dostępu on-line do co najmniej 3 opublikowanych 
czasopism, po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Zamawiającego 14-dniowego 
terminu na usunięcie nieprawidłowości.  
 

§ 8 
 
1. Informacje dotyczące każdej ze Stron, uzyskane w związku i przy okazji zawarcia niniejszej 
umowy oraz jej wykonywania stanowić będą informacje poufne Stron, z wyjątkiem informacji, 
które są informacjami jawnymi z mocy obowiązujących przepisów. 
2. Strony zobowiązane są do nie ujawniania takich informacji poufnych jakiejkolwiek osobie 
trzeciej bez zgody drugiej Strony. 
3. W przypadku ujawnienia takiej informacji poufnej wbrew postanowieniom ust. 1 i ust. 2 
niniejszego paragrafu, Strona, która ujawniła informacje poufne ponosi odpowiedzialność 
odszkodowawczą za szkodę wyrządzoną drugiej Stronie wskutek ujawnienia informacji 
poufnej. 
 

§ 9 
 
1. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na 
osoby trzecie, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, w szczególności na podstawie 
umowy przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu ani żadnej innej 
podobnej umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności, 
przysługującej Wykonawcy, na osobę trzecią, w tym umowy o administrowanie lub zarządzanie 
wierzytelnością. 
2. Czynność dokonana z naruszeniem ust. 1 jest nieważna. 
 

§ 10 
 
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 
2. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy podlegać będą rozstrzygnięciu sądu właściwego 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie znajdują odpowiednie 
przepisy Kodeksu Cywilnego. 
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 
 
Załączniki: 
Załącznik - opis przedmiotu zamówienia, formularz cenowy  
 
 
 

Wykonawca      Zamawiający 
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