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Umowa Nr…………………………… 

 
zawarta  w  dniu  ………  2018 r. w  Warszawie, pomiędzy:  
 

Polską Akademią Nauk z siedzibą: w Warszawie  00-901 przy Placu Defilad 1, 

posiadającą REGON: 000325713 oraz NIP: 525-15-75-083  reprezentowaną  na 

podstawie  udzielonego  pełnomocnictwa  Nr 2905/2015  z  dnia 30 listopada 2015 r., 

przez Jerzego Baranowskiego – Naczelnika Działu Kierującego Zespołem  

Gospodarczym zwanej dalej  „PAN” 

a  

………………………. z  siedzibą  w ………………., przy ulicy ………………, wpisaną  
do  rejestru przedsiębiorców,  prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla …………..    w  
………………………  Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 
numerem KRS: …………………., zwaną w  treści umowy „Dostawcą”, reprezentowaną   
przez  
…………………………………………………………. 
 
 o  następującej  treści: 

§ 1 
 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest systematyczna dostawa następujących tytułów 
będących w  kolportażu  Dostawcy zgodnie z ofertą z dnia 
……………………….2018 roku: 

 
 

L.p. Tytuł Liczb
a  

egz. 

Roczna cena       
1 egz.  
brutto 

Roczna wartość 
brutto 

1 Archeion 1   

2 Archiwista Polski 1   

3 Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka 1   

4 Biuletyn Informacyjny dla Służb 
Ekonomiczno-Finansowych  
z dodatkiem Serwis Pracowniczy 

1   

5 Dziennik – Gazeta Prawna 5   

6 Dziennik – Gazeta Prawna – pakiet premium 3   

7 Forum 2   

8 Forum Akademickie 5   

9 Gazeta Wyborcza 13   

10 IT w Administracji 1   

11 IT Professional 1   

12 Kontroler INFO 1   

13 Linux Magazine 1   

14 Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń /INFOR/ 1   

15 Newsweek /wersja polska/ 5   

16 Nieruchomości (C.H.Beck) 1   

17 Polityka 12   
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18 Rzeczpospolita 5   

19 Serwis Prawno-Pracowniczy 1   

20 Świat Nauki 1   

21 Przetargi Publiczne 1   

22 Tygodnik Powszechny 1   

23 Wprost 1   

24 Polska Dziennik Zachodni (wydanie pon.-sob.) 1   

25 Dziennik Polski  1   

26 Gazeta Wyborcza – wydanie łódzkie miejskie 1   

27 Głos Wielkopolski 1   

28 Gazeta Wyborcza – wydanie wrocławskie miejskie 1   

Razem:    

 
 
2.  Dostawa     będzie   odbywać   się   sukcesywnie  w   dniu   wydania,  zgodnie   z  
     częstotliwością    ukazywania   się     poszczególnych   tytułów,  odpowiednio   dla 
     dzienników, dwutygodników, miesięczników, kwartalników i  innych wymienionych 
     w ust. 1 powyżej. 
       
3. Dostawca    zobowiązuje    się    nie    zmieniać    cen   jednostkowych    dostawy 
     poszczególnych  tytułów w   trakcie   trwania umowy.    
 
4.  Dostawca  zobowiązuje  się  do dostarczania  zamówionych tytułów w dni robocze   
     pod adres: 

    a/  00-901 Warszawa, Pałac Kultury  i  Nauki, Pl. Defilad 1 , XXII piętro, pokój 2211         
         w godzinach 730 – 800, poz. od 1 do 22 w ust.1,, 

    b/  40-019 Katowice, ul .Krasińskiego 8 
        w godzinach 800 – 830, poz. 23 w ust.1, 

    c/  31-018 Kraków, ul. św. Jana 28 
        w godzinach 800 – 830, poz. 24 w ust.1, 

    d/  90-434 Łódź, ul. Piotrkowska 137/139 
    w godzinach 800 – 830, poz. 25 w ust.1, 

    e/  61-713 Poznań, ul. Henryka Wieniawskiego 17/19 
        w godzinach 800 – 830, poz. 26 w ust.1, 
   
    f/   50-449 Wrocław, ul. Podwale 75 
        w godzinach 800 – 830, poz. 27 w ust.1. 
 
5.  PAN  przysługuje  uprawnienie  do  pisemnej  rezygnacji   z  dostawy  określonych 
 tytułów lub zmniejszenia liczby zamówionych egzemplarzy określonego 
 tytułu. PAN zobowiązuje się powiadomić Dostawcę o rezygnacji lub 
 zmniejszeniu  z  miesięcznym  wyprzedzeniem. 
 
6.  Dostawca   ponosi   koszty   przewozu,  dostawy  i  zabezpieczenia  tytułów,  oraz  
     ubezpieczenia  ich na czas przewozu. 
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§ 2 

 
1. PAN  zobowiązuje  się  do odbierania zamówionych  tytułów  oraz  sprawdzania, 

czy tytuły  i  ich  ilość zgodne są  z  zamówieniem  oraz  dowodem  dostawy. 
 
2.  W    przypadku  niezgodności   dostawy   z   zamówieniem   PAN  przysługuje 

uprawnienie do pisemnego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 
………………………….  złożenia reklamacji w dniu, w którym stwierdził taką 
niezgodność. Dostawca zobowiązuje się do uzupełnienia dostawy zgodnie z 
zamówieniem – niezwłocznie,  tj. najpóźniej  w dniu zgłoszenia reklamacji  
dotyczącej  prasy  codziennej  lub  najpóźniej - w  ciągu 7 dni  od dnia zgłoszenia  
reklamacji  w  zakresie  pozostałych  tytułów. 

 
§ 3 

 
1. Wynagrodzenie z tytułu wykonania niniejszej Umowy wyniesie łącznie nie więcej 

niż …………………… zł. brutto (słownie: ……………………………………….), przy 
czym rozliczenia będą dokonywane miesięcznie w oparciu o faktycznie 
zrealizowany zakres dostawy.  

 
2. Strony ustalają, że za realizację dostawy PAN zapłaci wynagrodzenie zgodnie z 

wystawioną co miesiąc fakturą na rachunek bankowy Dostawcy w terminie 14 dni 
od daty dostarczenia PAN prawidłowo wystawionej faktury VAT. 
 

3. Do wystawionej faktury VAT Dostawca jest zobowiązany dołączyć wykaz tytułów 
dostarczonych PAN w danym okresie rozliczeniowym wraz z dowodami ich 
dostawy. 
 

4. PAN  oświadcza, że odbiorcę faktur należy oznaczyć następująco: 
 

 Polska Akademia Nauk 
00-901 Warszawa, PKiN, pl. Defilad 1 

NIP 525-15-75-083 
 

5.   Za  termin  zapłaty  uznaje  się  dzień, w którym PAN polecił swojemu bankowi    
      przelać  na  konto  Dostawcy : ……………………………………………..,  kwotę   
      określoną  w  fakturze. 
 
6.   Ostateczne  rozliczenie  przedmiotu umowy nastąpi   do  dnia  14 grudnia  2019 r. 

 
7.   Wynagrodzenie   określone w ust. 1 obejmuje   wszelkie   koszty   i   opłaty   jakie   
      Dostawca  poniesie  w  związku  z  wykonaniem niniejszej Umowy. 
 

§ 4 
 
1.  Dostawca   zobowiązuje   się  zapłacić  PAN   kary  umowne; 
 1)  w   wysokości  0,10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy tytuł,  
      za każdy dzień opóźnienia w jego dostarczeniu. 
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2)  w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust. 1, za wypowiedzenie 
      Umowy w trybie §5 ust. 3. 
 
2.  Kary umowne podlegają łączeniu. 
 
3.  PAN zastrzega sobie prawo potrącenia kwoty naliczonych kar umownych z 
     należnego Dostawcy wynagrodzenia bez dodatkowego wezwania. 
 
4.  Jeżeli kara umowna nie pokryje całej szkody, PAN zastrzega sobie prawo do 
     dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 
 

§ 5 
 
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 

grudnia 2019 r. 
 
2. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem miesięcznego okresu 

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 
 
3.  PAN ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę w trybie natychmiastowym w każdym 
     przypadku,  gdy  Dostawca  naruszy  postanowienia   niniejszej  Umowy  poprzez 
     niewykonywanie  lub  nienależyte  wykonywanie  powierzonych  obowiązków,  w 
     szczególności w razie: 
 1) dwukrotnego stwierdzenia dostarczenia uszkodzonych tytułów, 
 2) dwukrotnego stwierdzenia, że nie zostały dostarczone tytuły, które powinny być 
     dostarczone. 
 

 § 6 
 

Administratorem danych osobowych Dostawcy jest PAN. Dane osobowe 
Dostawcy będą przetwarzane, gdyż jest to konieczne w celu zawarcia umowy i 
odbywa się na podstawie tej umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO). Dane osobowe 
Dostawcy mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie 
przepisów prawa. Dane osobowe Dostawcy będą przechowywane w celu realizacji 
umowy oraz w celach rachunkowych przez czas trwania umowy a po zakończeniu 
jej trwania przez okres wynikający z przepisów prawa. Podanie danych jest 
dobrowolne, lecz ich niepodanie skutkować będzie niemożnością zawarcia i 
zrealizowania  umowy. Dostawca ma prawo żądać od PAN dostępu do swoich 
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz 
do przenoszenia danych. Dostawcy przysługuje skarga do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych 
osobowych są następujące: iod@pan.pl . 

 
 

§ 7 
 
 
1. Zmiana  treści   umowy  wymaga  formy    pisemnej   pod  rygorem  nieważności. 
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2. Przelew wierzytelności  z  tytułu Umowy na  zasadach  określonych  w Kodeksie 
Cywilnym jest dopuszczony jedynie za zgodą PAN wyrażoną w formie pisemnej. 

 
3. W sprawach nie uregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 
4. Wszystkie spory wynikłe z umowy rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy 

dla siedziby PAN. 
 
5.  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
     każdej stron. 
      
 
          
 
 
 
          PAN                                                            DOSTAWCA 
 

 


