
załącznik 05 
 
 

UMOWA NA DOSTAWĘ KSIĄŻKI OZNACZONYEJ NR ISBN 
  

 
 
 zawarta w dniu ……………………. w Warszawie pomiędzy: 
 Instytutem Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie  
 przy ul. Nowy Świat 72,  
 reprezentowanym przez prof. dr hab. Andrzeja Rycharda, Dyrektora Instytutu,  
 zwanym dalej Zamawiającym, 
 
 a 
 firmą: …................................................................................ z siedzibą w 
 …............................................................. działającym na podstawie wpisu do ewidencji 
 gospodarczej nr KRS……………………, NIP:………………………….. 
 reprezentowaną przez …................................................................................................ 
 zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą. 
 

§ 1 
 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych na 
podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zmianami). 
 

2. Przedmiotem umowy jest dostawa publikacji książkowych wymienionych w pkt.3.1. 
SIWZ wytworzonej metodami poligraficznymi przez Wykonawcę na podstawie 
zamówienia Zamawiającego do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, na koszt i 
transportem Wykonawcy. 

 
3. Umowa niniejsza obowiązuje w okresie od dnia jej zawarcia do dnia potwierdzonego 

przez Zamawiającego odbioru całości przedmiotu zamówienia. 

4. Parametry techniczne zamówienia (tj. format książki, objętość, nakład książki, rodzaj 
zadruku, rodzaj okładki, typ uszlachetnienia i inne) są określone w pkt.3.1. SIWZ 
(załącznik 1 do umowy). 

5. Wydruk książki nastąpi na podstawie plików komputerowych przekazanych przez 
Zamawiającego na dowolnym nośniku danych komputerowych.  
 

6. Całość użytych w procesie produkcji książki materiałów (tj. papier, drukarskie materiały 
eksploatacyjne i introligatorskie) stanowią własność Wykonawcy. 

  
7. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do rozporządzania całym nakładem jak 



właściciel. 
 

 
§ 2 

 
8. Dostawa książek będzie realizowana w terminie określonym w pkt.4.1. SIWZ (załącznik 

nr 1 umowy). 
9. Wykonawca zobowiązuje się do opatrzenia każdej publikacji informacją: Praca naukowa 

finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą 
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012-2016 lub jej odpowiednikiem 
w języku obcym, a także graficznym znakiem Programu, na odwrocie karty tytułowej. 

 
§ 3 

 

a) Strony ustalają, iż  wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu dostawy książki, zgodnie z 
ofertą Wykonawcy złożoną w przetargu, wyniesie wraz z podatkiem od towarów i 
usług: …………………….. (kwota netto: …….…. plus podatek VAT:………..) 
słownie: ……………………………… (formularz nr ….do oferty z dnia........…....), 
stanowiącą załącznik umowy.  

10. Strony ustalają, że Wykonawca może mieć wypłacane wynagrodzenie częściowo – w 
przypadku gdy Wykonawca wykona i dostarczy do Zamawiającego cały nakład jednego 
tytułu książki. Wykonawca wystawia wówczas fakturę częściową ze wskazaniem tytułu 
książki.  

11. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem, na wskazany przez Wykonawcę rachunek 
bankowy,  w terminie 14 dni od doręczenia prawidłowo wystawionej faktury wystawionej 
po przyjęciu przez Zamawiającego bez reklamacji całego nakładu książki. 

 
12. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług i posiada 

NIP:……………………. 
 

 
13. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług i posiada 

NIP:…………………….oraz upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez 
podpisu odbiorcy. 
 

 
§ 4 

 
14. Do przyjęcia dostawy Zamawiający upoważnia ………………………………… 
 
15. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady dostawy w terminie uzgodnionym z 

Zamawiającym. 
 

16. W razie zwłoki w wykonaniu dostawy lub w usunięciu wad Zamawiający naliczy kare w 



wysokości 0,02 % wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki. 
 

§ 5 
 

17. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w przypadku utraty 
grantu MNiSW (nr 0082/FNiTP/H11/2011) lub nieotrzymania odpowiednich środków 
finansowych przez organ dotujący przeznaczonych na cele wydawnicze. 

 
18. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez 

wezwania i wyznaczania dodatkowego terminu wykonania, w przypadku nieterminowego 
wykonania umowy lub nienależytego jej wykonania przez Wykonawcę, a także w 
przypadku, gdy Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, wszczęte zostało wobec 
niego postępowanie likwidacyjne, upadłościowe, bądź postępowanie naprawcze. 

 
19. W sprawach nieunormowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu  

Cywilnego. 
 

20. Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie ewentualne spory mogące powstać na tle 
niniejszej umowy będą rozstrzygały właściwe sądy. 

 
21. Zmiana umowy oraz wszelkie uzgodnienia wymagają pod rygorem nieważności formy 

pisemnej. 
 

22. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron. 
 
 
 
WYKONAWCA     ZAMAWIAJĄCY 
 

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

 


