Załącznik nr 2b do SIWZ
Umowa
nr…../DLA/2017
zawarta w dniu………………………..2017 roku, w Warszawie pomiędzy:
Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Al. Jerozolimskie 7, 00–955 Warszawa, NIP 525-00-12-372,
REGON: 000017319 działającym na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa
Krajowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1843 z późn.zm.) oraz statutu Banku Gospodarstwa Krajowego,
stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2016 r. w sprawie
nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. poz. 1527)
reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej części niniejszej umowy „Zamawiającym”,
a
…………………………………………………………………………………………………………………………….
wpisaną
do
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy.............................................,
...............Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowegp pod numerem............................, NIP:
............................, REGON: .........................., reprezentowaną przez:
1. ………………………………………………………
zwanym/ną w dalszej części niniejszej umowy „Wykonawcą”,
zwanymi dalej osobno „Stroną“ lub łącznie „Stronami”.
„Przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskich
Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych oraz budżetu państwa w ramach projektów Funduszy
Europejskich na lata 2014-2020 oraz Programu Przedsiębiorcza Polska Wschodnia finansowanego ze
środków Ministerstwa Rozwoju.”
§1
Podstawa zawarcia umowy
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru oferty Wykonawcy dokonanej
po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu

nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, ze zm.) zwaną dalej „ustawą”, na „prenumeratę i dostawę prasy
krajowej w wersji elektronicznej (dzienniki, gazety, czasopisma, magazyny) dla Banku
Gospodarstwa Krajowego – Część II”, sygn. postępowania: DZZK/133/DLA/2017.

§2
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem umowy jest dostawa usług polegających na umożliwieniu Zamawiającemu
pobierania lub odczytywania z serwerów wskazanych przez Wykonawcę elektronicznych wydań
prasy, zwanej dalej „tytułami”. Listę tytułów stanowi załącznik nr 1 do umowy. Harmonogram
terminów udostępnienia tytułów stanowi załącznik nr 2 do umowy.
2. Umowa obejmuje egzemplarze tytułów, których data wydania przypada w terminie
obowiązywania umowy.
3. Zamawiający przewiduje prawo opcji, o którym mowa w § 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień
publicznych. Prawem opcji w ramach niniejszej umowy jest możliwość zamówienia przez
Zamawiającego większej liczby egzemplarzy tytułów określonych w opisie przedmiotu
zamówienia (załącznik nr 1 do Umowy), niż wskazane w kolumnie „liczba egzemplarzy w ramach
zamówienia głównego“. Liczba egzemplarzy tytułów w ramach prawa opcji została określona w
opisie przedmiotu zamówienia, w kolumnie „liczba egzemplarzy w ramach prawa opcji“. W
przypadku nieskorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje z tego
tytułu żadne roszczenie.
4. Termin realizacji umowy:
1) w przypadku zawarcia umowy do 31 grudnia 2017 r.- umowa obowiązuje od dnia 01
stycznia 2018 r. i obejmuje roczną prenumerate tytułów udostępnianianych drogą
elektroniczną zgodnie z harmonogramem, stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy;
2)

w przypadku zawarcia umowy po dniu 31.12.2017 r.- umowa obowiązuje od dnia zawarcia
umowy i obejmuje prenumeratę tytułów udostępnianianych drogą elektroniczną do dnia
31.12.2018 r. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia za tytuł będzie obliczona
proporcjonalnie do czasu trwania prenumeraty.

§3
Realizacja Umowy
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1. Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienia z należytą starannością i terminowo
udostępniać tytuły stanowiące przedmiot zamówienia.
2. Dostęp do elektronicznych wydań tytułów będzie możliwy za pomocą przeglądarki internetowej
Internet Explorer w wersji 8 i nowszej, po protokole http, bez konieczności instalowania
dodatkowego oprogramowania na komputerach Zamawiającego.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość odczytu zamawianych tytułów na urządzeniach mobilnych z
systemami iOS oraz android z podstawową funkcjonalnością przy użyciu aplikacji, traktując to
wyłącznie jako rozwiązanie dodatkowe i alternatywne.
4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostęp do tytułów od godziny 8:00, w dniu ich wydania.
5. Wykonawca zobowiązny jest dostarczyć hasła i loginy dostępu do elektronicznych wydań tytułów
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od podpisania umowy na adresy e-mail,
których wykaz Zamawiajacy przekaże Wykonawcy przy podpisaniu umowy.
6. W przypadku uwierzytelniania za pomocą hasła i loginu dopuszcza się możliwość zmiany hasła i
loginu.
7. Wykonawca nie odpowiada za opóźnienia w dostępie do poszczególnych tytułów, jeśli wykaże, że
przyczyny opóźnienia leżące po stronie wydawców tytułów udostępnionych z opóźnieniem.
8. Strony wyznaczą w terminie 7 dni od zawarcia umowy osoby upoważnione do wzajemnych
kontaktów przy realizacji umowy. O wszelkich zmianach dotyczących osób upoważnionych,
strony zobowiązane są informować się wzjeamnie.
9. W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy dany tytuł przestanie się ukazywać,
Wykonawca poinformuje o tym Zamawiającego niezwłocznie, jednak nie póżniej niż w ciągu 7 dni
od powzięcia informacji o wycofaniu tytułu.
10. W wypadku, o którym mowa w ust. 9 Wykonawca zwróci Zamawiającemu równowartość
wynagrodzenia proporcjonalnego do okresu niewykorzystanego dostępu do danego tytułu lub (za
zgodą Zamawiającego) zaoferuje Zamawiającemu dostęp do innego, równoważnego tytułu o
podobnej tematyce, w tej samej cenie.
11. Zamawiający zastrzega, że w czasie okresu prenumeraty może zrezygnować z dostępu do danego
tytułu, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3.
12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, Wykonawca zwróci Zamawiającemu równowartość
wynagrodzenia proporcjonalnego do okresu niewykorzystanego dostępu do danego tytułu.
13. Wykonawca zastrzega, że wydania elektroniczne mogą nie zawierać:
1) dodatków o charakterze wyłącznie reklamowym;
2) dodatków promocyjnych (materiałów na płytach CD, książek, map, przewodników itp.);
3) innych dodatków tematycznych.

§4
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Odpowiedzialność Wykonawcy
1. Wykonawca oświadcza, że na podstawie stosownych umów z wydawcami jest uprawniony
tworzyć i rozpowszechniać na zasadach określonych umową wersje elektroniczne tytułów
wymienionych w załączniku nr 1 do umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że ponosi odpowiedzialności, z zastrzeżeniem ust.3, za treść publikacji
zawartych w elektronicznych wydaniach tytułów prasowych, których pobieranie i odczytywanie
umożliwia Zamawiającemu oraz za naruszenia praw lub dóbr osobistych osób trzecich, będące
skutkiem rozpowszechniania tych publikacji.
3. W przypadku roszczeń osób trzecich dotyczących autorskich praw majątkowych bądź naruszenia
dóbr osobistych związanych z realizacją przedmiotu zamówienia umowy, Wykonawca ponosi
odpowiedzialność na podstawie umów z wydawcami.
§5
Wynagrodzenie i warunki płatności
1.

Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy, stanowiące iloczyn ceny
prenumeraty rocznej każdego tytułu, podanej w załączniku nr 3 wraz z prawem opcji, nie
przekroczy kwoty brutto:......................złotych (słownie: ...................................................).

2. Na całkowite wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji umowy składa się:
zamówienie podstawowe w kwocie .......................... brutto (słownie: .................................),
zamówienie prawa opcji w kwocie ....................... brutto (słownie: ......................................).
3. Zamawiający gwarantuje realizację zamówienia podstawowego na poziomie minimalnie 60% jego
wartości. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie zrealizowaną część przedmiotu
Umowy.
4. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT, która

zostanie wystawiona po

pierwszym zakończonym miesiącu użytkowania prenumeraty w wersji elektronicznej. Płatność
zostanie zrealizowana przez Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia
otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT.
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, które będzie stanowiło iloczyn ceny
prenumeraty rocznej każdego tytułu, podanej w załączniku nr 3 oraz z uwzględnieniem
postanowień § 2 ust. 4 pkt. 2, § 3 ust. 10 i 11 oraz § 6 ust. 5
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6. Płatności z tytułu realizacji umowy będą dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy o
numerze ……………………………………………………………………………
7. O ewentualnej zmianie numeru rachunku bankowego, o którym mowa w ust.4, Wykonawca
niezwłocznie powiadomi Zamawiającego.
8. Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy nie wymaga aneksowania umowy.
9. Strony zgodnie postanawiają, że Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów
związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy przez Wykonawcę.
§6
Kary umowne
1. W przypadku braku dostępu do wydań elektronicznych któregokolwiek z tytułów w dniu jego
wydania, Zamawiający ma prawo nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości 3% wartości
rocznej prenumeraty danego tytułu za każdy dzień braku dostępu.
2. W przypadku braku dostępu do wydań elektronicznych któregokolwiek z tytułów przez okres
dłuższy niż 14 dni, Zamawiający ma prawo nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości
50% wartości rocznej prenumeraty danego tytułu.
3. Zamawiający będzie składał Wykonawcy reklamacje o braku dostępu do elektronicznego
wydania tytułu w terminie o którym mowa w § 3 ust.4. Po otrzymaniu reklamacji od
Zamawiającego o braku dostępu do wydania elektornicznego, Wykonawca zobowiązany jest
zapewnić dostęp, w niżej określonych terminach:
a) w odnieniesieniu do dzienników: w tym samym dniu, w przypadku otrzymania reklamacji od
Zamawiającego do godz. 12;00, natomiast.w przypadku otrzymania reklamacji od Zamawiającego
po godz. 12;00 w następnym dniu;
b) w odniesieniu do pozostałych tytułów: w ciągu 7 dni od złożenia reklamacji przez Zamawiającego,
nie później jednak niż przed ukazaniem się kolejnego numeru tytułu w formie elektronicznej ,
którego dotyczy reklamacja.
4. Reklamacje, o których mowa w ust.3, będą kierowane mailowo na adres osoby wyznaczonej
przez Wykonawcę, o której mowa w § 3 ust.8.
5. Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej, o czym poinformuje Wykonawcę w
formie pisemnej lub drogą elektroniczną (email) na adres osób o których mowa w § 3 ust.8, w
ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności skutkujących naliczeniem kary. Termin płatności kary
umownej wynosi 30 dni od dnia doręczenia żądania zapłaty kary umownej, o którym mowa w
zadniu poprzednim
§7
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Odstąpienie od Umowy
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, w szczególności, gdy:
1) opóźnienie w dostępie do elektronicznych wydań któregokolwiek z tytułów trwa dłużej niż 14
dni;
2) Wykonawca powierzy wykonanie niniejszej umowy osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego.
2. Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy, gdy zwłoka Zamawiającego w zapłacie faktury
wyniesie więcej niż 30 dni.
3. Postanowienia ust. 1 i 2 nie wyłączają prawa stron do odstąpienia od Umowy na podstawie
przepisów prawa, w szczególności na podstawie art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r.,poz.1579).
4. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje Stronom w terminie do 60 dni od powzięcia
wiadomości o okolicznościach wskazanych odpowiednio w ust. 1 i 2.
5. W razie odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty, o której mowa w § 5
ust. 1.
6. Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość
faktycznie poniesionych szkód przekracza wartość kar umowanych zastrzeżonych w umowie lub
szkody powstały z przyczyn, dla których kar umownych nie zastrzeżono.
§8
Zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian istotnych postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku, gdy:
1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizacje przedmiotu zamówienia;
2) w trakcie obowiązywania umowy dany tytuł przestanie się ukazywać.
2. Wszystkie powyższe postanowienia opisane w ustępie poprzedzającym stanowią katalog zmian,
na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Warunkiem dokonania zmian postanowień zawartej
umowy jest zgoda obu Stron wyrażona na piśmie, w formie aneksu do umowy pod rygorem
nieważności.
3. Zmiany, o których mowa w niniejszym paragrafie, nie mogą w żadnym przypadku stanowić
podstawy do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. Każda ze zmian, o których mowa w
niniejszym paragrafie może skutkować obniżeniem wysokości wynagrodzenia Wykonawcy.
4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w
szczególności:
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1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy;
2) zmiany danych teleadresowych;
3) zmiana adresu email do obsługi danego tytułu (login i hasło) (w przypadku zmiany osób
odbierających u Zamawiającego dostarczane tytuły, dla których następuje wygenerowanie
loginu i hasła, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany odbiorców prenumeraty poprzez
unieważnienie dotychczasowego i wygnerowanie nowego loginu i hasła dostępu);
4) zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami;
5) zmiana sposobu wystawiania i otrzymywania faktur z wersji papierowej na wersję
elektroniczną;
6) zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy;
7) zmiany pozostałych postanowień umowy niestanowiących treści oferty Wykonawcy.
5. Zmiany wskazane w ust. 4 pkt 1-7 bedą dokonywane za pośrednictwem poczty elektronicznej
przez osoby, o których mowa w § 3 ust. 8 niniejszej umowy.
6. Dopuszczalne są zmiany Umowy określone w art. 144 ustawy Pzp oraz zmiany Umowy nie będące
istotnymi zmianami w rozumieniu art. 144 ust.1e ustawy Pzp.

§9
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie spory mogące powstać w związku z wykonaniem umowy będą roztrzygane polubownie
przez Zamawiającego i Wykonawcę.
2. Próba osiągnięcia polubownego rozwiązania sporu będzie uważana za niedoszłą do skutku od
momentu, gdy jedna ze Stron umowy poinformuje o tym pisemnie drugą Stronę.
3. Jeżeli rozwiązanie polubowne nie będzie możliwe, sądem właściwym dla rozpatrzenia sporu
będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 10
Reprezentant Wykonawcy podpisujący umowę oświadcza, że jest umocowany do podpisania
niniejszej umowy, a odpisy przedłożonego Rejestru Przedsiębiorców KRS/wyciągu z ewidencji
działalności gospodarczej są aktualne w chwili podpisania umowy i zgodne z rzeczywistym stanem
prawnym dotyczącym Wykonawcy.

§ 11
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W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące
przepisy prawa ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, ze zm.).
§ 12
Niniejsza Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - dwa przeznaczone
są dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

§ 13
Umowa zawiera następujące załączniki, stanowiące jej integralną część:
1) załącznik nr 1- opis przedmiotu zamówienia;
2) załącznik nr 2- hormonogram dostępu do prasy elektronicznej;
3) załącznik nr 3- formularz cenowy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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