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ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
NR ……./PN/II
(zwana dalej „Umową”)
zawarta w dniu …………………….. r. w Warszawie, pomiędzy:
Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie (00-695 Warszawa),
adres: ul. Nowogrodzka 47 a, posiadającym NIP: 701-007-37-77 oraz REGON: 141032404,
działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badan
i Rozwoju (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1249 ze zm.), zwanym dalej „Zamawiającym”,
reprezentowanym przez:
Pana Zbigniewa Zielińskiego – Dyrektora Działu Administracji i Zakupów Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju, działającego na podstawie upoważnienia z dnia 3 stycznia 2019 r.
(kopia upoważnienia stanowi Załącznik nr 1 do Umowy),

a

……………. z siedzibą w ………….. (…-… …………..), adres: ul. ………, której akta
rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w ………………, … Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: ……………….., posiadającą NIP: ………………
oraz REGON: ……………, kapitał zakładowy w wysokości: …… złotych, opłacony w całości,
zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym/(ą) przez:
…………………………………………...........

lub
………………………………… zamieszkałym/(ą) w ………………… (…-… ………….),
przy ul. ………. posiadającym/(ą) PESEL: …………………., legitymującym/(ą) się dowodem
osobistym serii …… numer …………………, wydanym przez ……………………., ważnym
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do ………………………,

prowadzącym/(ą)

………………………………,

przy

ul.

działalność

gospodarczą

………………,

pod

firmą

posiadającym/(ą)

NIP:

……………………… oraz REGON ……………………, zwanym/(ą) dalej „Wykonawcą”,
(wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS lub
wydruk z CEIDG Wykonawcy stanowi Załącznik nr 2 do Umowy)
łącznie zwanymi dalej „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”.
Umowa została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.),dalej: „pzp”.
Pełnomocnicy oświadczają, że udzielone im pełnomocnictwa nie wygasły, ani nie zostały
odwołane a ich treść nie uległa zmianie.
§ 1.
Przedmiot Umowy
1.

Przedmiotem Umowy jest dostawa prasy elektronicznej „Polityka Insight” w ilości 5
(pięciu)

jednoczesnych

dostępów

do

każdego

wydania

przez

Wykonawcę

Zamawiającemu, w prenumeracie na 2019 r., zgodnie z postanowieniami Umowy (dalej:
„Przedmiot Umowy”).
2.

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji Przedmiotu Umowy, zgodnie z formularzem
cenowym, którego kopia stanowi Załącznik nr 3 do Umowy, zwanym dalej
„Formularzem”

oraz

ofertą

Wykonawcy,

której

nr 4 do Umowy, zwanej dalej „Ofertą”.
§ 2.
Warunki realizacji Umowy

kopia

stanowi

Załącznik
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1.

Przedmiot Umowy realizowany będzie od dnia podpisania Umowy do 31 grudnia 2019
r.

2.

Dostawa, o której mowa w § 1 ust. 1 Umowy, będzie odbywać się sukcesywnie, bez
opóźnień, zgodnie z częstotliwością ukazywania się tytułu ujętego w Ofercie.

3.

Wykonawca udostępni Zamawiającemu elektroniczne wydania prasy na platformie
internetowej wydawcy w ilości 5 (pięciu) jednoczesnych dostępów do każdego wydania
„Polityka Insight” dostępy chronione będą spersonalizowanymi dla Zamawiającego
loginami i hasłami przez cały okres obowiązywania Umowy, tj. od dnia podpisania
Umowy do 31 grudnia 2019 r. Loginy, hasła i adresy do platformy internetowej zostaną
udostępnione Zamawiającemu na adres e-mail, o której mowa w § 7 ust. 5 pkt. 1 Umowy.

4.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte wykonanie Umowy oraz
za zapewnienie niezakłóconego dostępu Zamawiającego do pełnych tekstów wersji
elektronicznych prasy.

5.

Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie informować Zamawiającego w formie
pisemnej lub za pośrednictwem poczty mailowej, na adres o którym mowa w § 7 ust.
5 ust. 1 Umowy o wszelkich zmianach dotyczących prenumerowanej pozycji
(np. o zmianie tytułu, częstotliwości ukazywania się lub wycofaniu tytułu z rynku).
W przypadku wycofania tytuły z rynku Zamawiający zastrzega sobie możliwość
do zamówienia nowego tytułu, o zbliżonej wartości co wycofany tytuł z rynku. Zmiana
ta nie może powodować zwiększenia wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa
w § 3 ust. 1 Umowy.

6.

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu niezbędnych kodów
dostępu do wersji online, wraz z instrukcją jak korzystać z dostępu do wersji
elektronicznej prasy, nie później niż w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy.
§ 3.
Wynagrodzenie

1.

Z

tytułu

należytego

wykonania

Umowy

Zamawiający

zapłaci

Wykonawcy

wynagrodzenie w wysokości ……… (słownie: /00) złotych netto, powiększone o należny
podatek od towarów i usług tj. ……….. (słownie: /00) złotych brutto.
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2.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy
z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy, dostaw prasy do Zamawiającego, podatku
od towarów i usług.

3.

Wykonawca zapewnia, że w okresie obowiązywania Umowy cena jednostkowa tytułu
określona w Ofercie nie ulegnie zmianie.

4.

Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi jednorazowo na podstawie
faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po dostarczeniu haseł dostępu , obejmującej
Przedmiot Umowy, przelewem na wskazany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy,
w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania prawidłowo
wystawionej i doręczonej faktury VAT.

5.

Za dzień zapłaty uważa się dzień wydania przez Zamawiającego dyspozycji przelewu.

6.

W przypadku niewywiązania się z obowiązków Umowy, Wykonawca jest zobowiązany
do zwrotu części otrzymanego wynagrodzenia odpowiednio w kwocie równej wartości
niedostarczonej prasy. Wykonawca, po zakończeniu danego miesiąca kalendarzowego,
w którym wystąpiły przypadki, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, wystawi
fakturę korygującą na kwotę równą wartości niedostarczonej prasy.
§ 4.
Podwykonawstwo

1.

Wykonawca może powierzyć wykonanie części działań realizowanych w ramach
Umowy podwykonawcy, w zakresie określonym w Ofercie.

2.

Wykonawca nie może rozszerzyć zakresu podwykonawstwa poza zakres wskazany
w Ofercie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności.

3.

Wszelkie postanowienia Umowy odnoszące się do Wykonawcy stosuje się odpowiednio
do wszystkich podwykonawców, za których działania lub zaniechania Wykonawca
ponosi odpowiedzialność jak za własne działania lub zaniechania.
§ 5.
Kary umowne
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1.

W razie niewykonania Przedmiotu Umowy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy
zapłaty kary umownej w wysokości 50% kwoty wynagrodzenia brutto, określonego
w § 3 ust. 1 Umowy.

2.

W przypadku nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy, Zamawiający może żądać
od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 3% kwoty wynagrodzenia brutto,
określonego w § 3 ust. 1 Umowy, za każde naruszenie.

3.

Za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminów wynikających z Umowy,
Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną – w wysokości 2% kwoty
wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 3 ust 1 Umowy.

4.

W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności
za które odpowiada Wykonawca tj. określonych w § 6 ust. 1 Umowy, Zamawiający
ma prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 30% kwoty
wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

5.

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych przez
Zamawiającego z kwoty przysługującego mu wynagrodzenia brutto, o którym mowa
w § 3 ust. 1 Umowy, choćby którakolwiek z wierzytelności przedstawionych
do potrącenia

przez

Zamawiającego

była

niewymagalna

lub

niezaskarżalna.

W przypadku braku pokrycia nałożonych kar umownych w części wynagrodzenia
pozostałego do zapłaty, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary w terminie
14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu wezwania do zapłaty.
6.

Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych,
jeżeli wysokość poniesionej przez Zamawiającego szkody jest większa od naliczonych
kar umownych.

7.

Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania Przedmiotu
Umowy.

8.

Za nienależyte wykonanie Umowy należy uznać w szczególności:

1)

wykonanie Przedmiotu Umowy z niezachowaniem terminów wynikających z Umowy lub
Oferty;

2)

wykonanie Przedmiotu Umowy w sposób niezgodny z Umową, Formularzem lub Ofertą,
w tym realizację Umowy odbiegającą jakościowo od ustalonej przez Strony.
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§ 6.
Wypowiedzenie
1.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wypowiedzenia Umowy ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie
wykonuje Umowę i mimo wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do zmiany
sposobu realizacji Umowy w wyznaczonym terminie, nie czyni tego – w terminie
7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia upływu terminu wyznaczonego w tym
wezwaniu.

2.

Ponadto Zamawiający może wypowiedzieć Umowę:

1)

w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
Umowy - w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości
o tych okolicznościach;

2)

gdy Wykonawca nie realizuje Umowy w terminach, w których Umowa miała być
realizowana zgodnie z Ofertą i bieżącymi ustaleniami między Stronami – w terminie
14 (czternastu) dni kalendarzowych od upływu terminu wyznaczonego w wezwaniu;

3)

w przypadku innych uchybień ze strony Wykonawcy dotyczących wykonywania
Umowy, powodujących, że dalsze wykonywanie Umowy jest niemożliwe lub niecelowe
– w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia zaistnienia uchybienia.

3.

W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, Wykonawca w terminie 7 (siedmiu) dni
kalendarzowych od dnia doręczenia mu wezwania do zapłaty, zobowiązany będzie
do zwrotu części otrzymanego wynagrodzenia odpowiednio w kwocie równej wartości
niedostarczonej prasy. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym,
Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę korygującą na kwotę równą wartości
niezrealizowanej Umowy. Zwrot wynagrodzenia, o którym mowa w zdaniu
poprzedzającym nie wyłącza stosowania § 5 ust. 4 Umowy.

4.

W przypadku wątpliwości, po ustaniu obowiązywania Umowy w związku
z wypowiedzeniem Umowy, Strony zgodnie podejmą działania, celem ustalenia zakresu
świadczenia zrealizowanego przez Wykonawcę na podstawie Umowy do momentu
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złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy oraz wysokości
wynagrodzenia, które Wykonawca ma zwrócić Zamawiającemu.
5.

Wypowiedzenie Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

6.

Wypowiedzenie nie powoduje odpowiedzialności odszkodowawczej Zamawiającego
w związku ze skróceniem okresu obowiązywania Umowy.
§ 7.
Postanowienia końcowe

1.

Prawa i obowiązki oraz wierzytelności wobec Zamawiającego wynikające z Umowy nie
mogą być przenoszone na osoby trzecie, bez pisemnej uprzedniej zgody Zamawiającego.

2.

Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją Umowy Strony będą się starały rozwiązać
polubownie. W przypadku braku możliwości dojścia do porozumienia w sposób
wskazany w zdaniu poprzedzającym, spory te rozstrzygać będzie sąd powszechny
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

3.

Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności, z zastrzeżeniem ust. 4 i 6.

4.

W razie wątpliwości przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:

1)

danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy;

2)

danych teleadresowych;

3)

danych rejestrowych;

4)

będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron Umowy.

5.

Strony postanawiają, że do kontaktów pomiędzy Stronami oraz do podejmowania
bieżących uzgodnień związanych z realizacją Umowy upoważnione są następujące
osoby:

1)

ze strony Zamawiającego: Pani Kinga Pabich tel. 22 39 07 500, fax. 22 201 34 08,
e-mail: kinga.pabich@ncbr.gov.pl oraz Kamila Ołdak tel. 22 39 07 502, e-mail:
kamila.oldak@ncbr.gov.pl;

2)

ze strony Wykonawcy:
……………………………………………………………
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6.

Uznaje się, iż dotarcie informacji do osób wskazanych w ust. 5 jest jednoznaczne
z poinformowaniem Stron. Zmiana osób i danych, o których mowa w ust. 5, następuje
poprzez powiadomienie pisemne lub za pośrednictwem poczty e-mail i nie wymaga
zmiany Umowy.

7.

Umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, 1 (jeden) dla
Wykonawcy, zaś 2 (dwa) egzemplarze dla Zamawiającego.

8.

Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:

1)

Załącznik nr 1 – Upoważnienie do reprezentowania Zamawiającego;

2)

Załącznik nr 2 – wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru
przedsiębiorców KRS lub wydruk z CEIDG Wykonawcy;

3)

Załącznik nr 3 – Formularz;

4)

Załącznik nr 4 – Oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

