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-WZÓRUmowa Nr DZP-362-2/2020
zawarta w dniu _____________________ r. pomiędzy
Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie,
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, NIP 5250011266
reprezentowanym przez:
dr

Marka

Michalewicza

–

p.o.

Dyrektora

Interdyscyplinarnego

Centrum

Modelowania

Matematycznego i Komputerowego (ICM) Uniwersytetu Warszawskiego, ul Prosta 69, 00-838
Warszawa (adres do korespondencji w sprawach niniejszej umowy).
zwanym dalej „ICM”
a
X z siedzibą w … , wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez … pod nr KRS …,
REGON: …, NIP …, kapitał zakładowy: …
reprezentowaną przez:
…………………………………..
zwaną dalej „X”,
zwanymi dalej łącznie: „Stronami” a z osobna „Stroną”
Wstęp:
Przedmiotem umowy jest usługa dostępu sieciowego do czasopism elektronicznych z grupy Nature
wydawanych

przez

Springer

Nature

w

2020

r.

dla

polskich

instytucji

akademickich

wymienionych w Załączniku 1 do niniejszej umowy („Uczestnicy Konsorcjum”). Umowa określa
udział ICM oraz Uczestników Konsorcjum w kosztach zakupu usługi, sposób realizacji opłat oraz
zasady i warunki świadczenia i korzystania z usługi.
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego nr DZP-361-2/2020
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1. ustawy Prawo
zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) przez Uniwersytet
Warszawski na rzecz i w imieniu Uczestników konsorcjum.
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Postanowienia:
1. X, na podstawie upoważnienia i umowy z Springer Nature, działając jako dystrybutor usługi
sieciowego dostępu do czasopism z grupy Nature wydawanych przez Springer Nature,
zobowiązuje się świadczyć Uczestnikom Konsorcjum usługę zapewnienia dostępu do tych
czasopism na okres od dnia zawarcia niniejszej umowy do 31.12.2020 r., na podstawie
niniejszej umowy oraz umów indywidualnych zawieranych bezpośrednio pomiędzy X a
Uczestnikami Konsorcjum (zwanych dalej z osobna „Umową Indywidualną”).
2. Zasady naliczania kosztów dostępu oraz lista Uczestników Konsorcjum uprawnionych do
korzystania z usługi oraz przypadające na nich koszty są podane w Załączniku 1 do niniejszej
umowy, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, iż
ICM nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nie przystąpienia przez Uczestników Konsorcjum
do Umów Indywidualnych ani z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez
Uczestników Konsorcjum zobowiązań przewidzianych Umowami Indywidulanymi, w tym w
szczególności z tytułu płatności należnych opłat z tytułu udzielenia dostępu do czasopism lub
z tytułu ewentualnych naruszeń przez Uczestników warunków takiego dostępu. W celu
uniknięcia wątpliwości Uczestnicy Konsorcjum zawierają Umowy Indywidualne we własnym
imieniu i na własny rachunek.
3. Całkowity koszt dostępu dla Konsorcjum zostanie opłacony w jednej części w formie
rocznych składek wpłacanych przez Uczestników Konsorcjum w ich własnym zakresie na
podstawie Umów Indywidulanych bezpośrednio do X, w wysokości ustalonej zgodnie z ust. 7.
poniżej oraz Załącznikiem 1 do umowy, a w drugiej części w formie dofinansowania
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z programu Wirtualnej Biblioteki Nauki
wpłacanego przez ICM (dalej: „Dofinansowanie”) w wysokości określonej w ust. 4 poniżej.
W celu uniknięcia wątpliwości, zobowiązanie ICM w zakresie przekazania kwoty
Dofinansowania obejmuje wyłącznie dofinansowanie do składki należnej od pojedynczego
Uczestnika Konsorcjum za okres obowiązywania umowy, na podstawie Umowy
Indywidualnej i opłaconej do 30 czerwca 2020 r., z zastrzeżeniem ust. 8 niniejszej umowy.
4. ICM wniesie kwotę Dofinansowania przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności na
podstawie faktury VAT, którą X wystawi niezwłocznie po zawarciu niniejszej umowy. Kwota
netto na fakturze będzie wynosić … EUR (słownie: …). Podatek VAT naliczony zostanie w
EUR zgodnie z obowiązującą stawką podatku od towarów i usług dla dostępu do e-czasopism.
Kwota podatku VAT zostanie przeliczona na fakturze na złotówki zgodnie z przepisami prawa
obowiązującymi w dniu wystawienia faktury. Na fakturze podane zostaną również wartość
kursu i numer źródłowej tabeli NBP kursu, po którym jest przeliczona kwota podatku. ICM
upoważnia X do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy. Faktura zostanie wystawiona na
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odbiorcę: Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa 00-927, NIP
5250011266 i przesłana na adres ICM.
5. ICM dokona opłaty kwoty netto Dofinansowania oraz podatku VAT, o których mowa w ust. 4
powyżej przelewem bankowym na odpowiednio walutowy rachunek bankowy nr … oraz
złotówkowy rachunek bankowy nr … w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury. .
6. Postanowienia dotyczące mechanizmu podzielonej płatności
a) X potwierdza, iż rachunki bankowe wskazane w ustępie 5 powyżej są rachunkami
rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –
Prawo bankowe i zostały zgłoszone do właściwego urzędu skarbowego.
b) X potwierdza, iż rachunki bankowe wskazane w ustępie 5 powyżej są umieszczone i
uwidocznione przez cały okres rozliczenia Umowy w wykazie, o którym mowa w art. 96b
ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług prowadzonym przez
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm. dalej:
Wykaz).
c) X zobowiązuje się powiadomić w ciągu 24 godzin ICM o wykreśleniu jego rachunku
bankowego z Wykazu lub utraty charakteru czynnego podatnika VAT. Naruszenie tego
obowiązku

skutkuje

powstaniem

roszczenia

odszkodowawczego

do

wysokości

poniesionej szkody.
d) ICM ma prawo w terminie płatności, o którym mowa w ust. 5 zweryfikować ujawnienie w
Wykazie wskazanego przez X rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 5. Jeżeli
wskazany przez X rachunek bankowy na dzień zlecenia przelewu nie będzie widniał w
Wykazie, ICM będzie uprawniony do zapłaty należności na wybrany przez ICM inny
rachunek bankowy X widniejący w Wykazie. Jeśli w Wykazie nie został ujawniony żaden
rachunek bankowy X to płatność nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez X w ust.
5, który nie widnieje w Wykazie, pod rygorem ujemnych skutków prawnych określonych
w art. 117ba par. 3 ustawy Ordynacja podatkowa.
7. Wartość składki przypadającej do zapłacenia przez pojedynczego Uczestnika Konsorcjum
stanowić będzie równowartość pełnej opłaty rocznej dla Uczestnika pomniejszonej o kwotę
Dofinansowania na niego przypadającą, zgodnie z Załącznikiem 1 do niniejszej umowy,
przekazywaną przez ICM. W celu uniknięcia wątpliwości Uczestnicy Konsorcjum będą
zawierać odrębne Umowy Indywidulane z X na dostęp do czasopism Springer Nature w
okresie trwania niniejszej umowy i będą pokrywać przypadające na nich należne roczne
składki w oparciu o faktury VAT wystawiane przez X, we własnym zakresie i na własny
rachunek.
8. W terminie do 30 czerwca 2020 r. X przedstawi oświadczenie zawierające listę instytucji,
które były objęte dofinansowaniem i opłaciły swoja składkę, oraz wartości dewizowe netto
składek opłaconych przez poszczególne instytucje. W przypadku, gdy instytucja odstąpi od
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zakupu usługi i nie opłaci składki, X wystawi dla ICM fakturę korygującą, w której ogólna
kwota dofinansowania zostanie pomniejszona o kwotę przypadającą na te instytucje i dokona
zwrotu kwoty pomniejszenia do ICM.
9. W ramach usługi, o której mowa w ust. 1, Uczestnicy Konsorcjum uzyskają dostęp do
czasopism z grupy Nature wydawanych przez Springer Nature na serwerze wydawcy dla
nieograniczonej

liczby

współbieżnych

użytkowników

wraz

z

wszelkimi

prawami

wynikającymi z prenumeraty e-czasopism opublikowanych w okresie od 01.01.2020 do
31.12.2020 r.. Szczegółowe zasady dotyczące prenumeraty, udostępniania i korzystania z
czasopism Springer Nature określone są w Umowach Indywidualnych zgodnie ze wzorem
określonym w Załączniku nr 2 do niniejszej Umowy.
10. W terminie do 28 lutego 2021 roku X zobowiązuje się do przekazania do ICM statystyki
wykorzystania czasopism przez poszczególnych Uczestników Konsorcjum w roku 2020 w
formacie i zakresie udostępnianym przez Wydawcę.
11. W sprawach nieuregulowanych Umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych i kodeksu cywilnego.
12. W sprawach spornych strony będą dążyć do polubownego rozwiązania, w wypadku
niemożności rozstrzygnięcia sporu poddają się pod orzecznictwo właściwego miejscowo i
rzeczowo sądu powszechnego.
13. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
14. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach w tym 2 dla ICM oraz 1 dla X.
Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wprowadzane będą na podstawie pisemnego aneksu,
pod rygorem nieważności.
X

ICM

Uwaga.
W umowie podpisywanej z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza
termin „X” zostanie zmieniony na „Wykonawca” a „ICM” na „Zamawiający”.

Przetarg nieograniczony nr DZP-361-2/2020

5

Załącznik 1
Zasady naliczania opłat, lista uczestników i opłaty za dostęp do czasopism z grupy Nature
wydawanych przez Springer Nature w roku 2020

1. Zasady:
Zasoby udostępnione są na platformie www.nature.com, umożliwiającej:
•

nieograniczony dostęp sieciowy kontrolowany przez zakresy IP instytucji

•

dostęp do treści uzupełniających przy ważnych artykułach (więcej zawartości niż w wersji
drukowanej)

•

dostęp do materiałów dodatkowych (video, podcasty, wywiady z naukowcami)

•

dostęp do artykułów w przygotowaniu (do 8 tygodni przed publikacja w wersji drukowanej)

•

opcje przeszukiwania zintegrowanej zawartości wszystkich tytułów Springer Nature wraz z
archiwami

•

narzędzia CrossRef, pozwalające przenosić się do cytowanych artykułów w innych źródłach

•

opcje prowadzenia własnego profilu (możliwość tworzenia własnego zbioru artykułów)

•

dostęp do statystyk użytkowania wg standardów COUNTER.

2. Warunki oferty
W ramach konsorcjum każda instytucja samodzielnie dobiera tytuły, które ma obejmować
subskrypcja, z kolekcji czasopism grupy Nature, która obejmuje tytuły z serii biomedycznej Nature
Research, tytuły z serii medycznej Nature („czasopisma Nature”) oraz tytuły biomedyczne
wydawane przez Springer Nature na rzecz stowarzyszeń naukowych („czasopisma akademickie”).
Wartość licencji jest kalkulowana na podstawie dwóch czynników:
•

FTE pełne - liczba pracowników naukowo-dydaktycznych oraz studentów dziennych

•

FTE naukowe - liczba pracowników naukowo-dydaktycznych oraz studentów dziennych,
ograniczona do kierunków biologii, medycy, chemii i fizyki.

Uczestnictwo w konsorcjum nie wpływa na cenę prenumeraty czasopism drukowanych, nie ma
również obowiązku utrzymania prenumeraty bieżącej.
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3. Lista uczestników i opłaty za rok 2020

Całkowita opłata w
Lp.

Instytucja

EUR
(netto)

4. Wykaz prenumerat uczestników konsorcjum Springer Nature w 2020 r.

Lp

Instytucja

Czasopismo
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Załącznik 2
Wzór szczegółowych zasad dotyczący udostępniania i korzystania z czasopism NPG w roku 2020
Warunki dostawy i reklamacji
1. Warunki korzystania z przedmiotu umowy określa licencja wydawcy.
2. Dostawca zobowiązuje się aktualizować na bieżąco zamówione czasopismo w trybie on-line i
gwarantuje uzyskanie dostępu do czasopisma natychmiast po jego ukazaniu się w wersji
elektronicznej.
3. Każdemu z autoryzowanych użytkowników przysługuje dostęp realizowany za pomocą
identyfikacji adresu IP. Lista autoryzowanych adresów IP znajduje się w załączniku 1,
stanowiącym integralną część umowy
4. Dostawca zapewni możliwość sporządzania miesięcznych zbiorczych analiz statystycznych
dotyczących korzystania z bazy i jej wykorzystania przez Zamawiającego.
5. Dostawca zapewni i użytkownicy będą uprawnieni do:
•

czytania,

•

kopiowania,

•

drukowania artykułów niezbędnych do pracy naukowej lub dydaktycznej.

6. Wszelkie reklamacje związane z jakimikolwiek utrudnieniami z dostępem do czasopisma
powstałymi z winy Dostawcy są załatwiane niezwłocznie po zgłoszeniu przez Zamawiającego,
jednakże nie później niż w terminie 48 godzin.
Ogólne Warunki Licencji są dostępne na:
https://www.springernature.com/legal/ROW_Academic_Terms_Conditions_3.0_sni
Szczególne warunki licencji dla czasopism akademickich oraz Nature podane są poniżej.
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Licencja wydawcy - czasopisma akademickie
1. Okres prenumeraty i dostępu
1.1. Okres Prenumeraty rozpoczyna się w dniu 1 stycznia 2020 ("Data Rozpoczęcia") i wygasa 31
Grudnia 2020.
1.2. Czasopisma z bieżącym dostępem: w trakcie prenumeraty, licencjobiorca będzie miał
nieprzerwany dostęp do czasopism wymienionych w sekcji 3.1 opublikowanych w okresie
trwania prenumeraty. Po wygaśnięciu prenumeraty, Licencjobiorca będzie miał zapewniony ciągły
dostęp do czasopism opublikowanych w okresie trwania prenumeraty, na warunkach
opisanych w niniejszej Licencji.
1.3. Czasopisma z tylko bieżącym dostępem: w trakcie prenumeraty, licencjobiorca będzie miał
nieprzerwany dostęp do czasopism wymienionych w sekcji 3.2 opublikowanych w
okresie trwania prenumeraty.
1.4. Dostęp do archiwów w okresie prenumeraty: dodatkowo, wyłącznie w okresie trwania
prenumeraty, Licencjobiorca będzie miał zapewniony dostęp do zawartości tytułów
wymienionych w sekcji 3.1 oraz 3.2 opublikowanych (a) od roku 1997 (b) od daty publikacji
pierwszego numeru lub (c) od daty, kiedy licencjobiorca po raz pierwszy nabył prawa do
dostępu do publikacji.
2. Zaprzestanie publikacji; Przeniesienie publikacji; przejęcia
2.1. „usunięty”
2.2. Jeśli prawa Licencjodawcy do publikacji Czasopisma z bieżącym dostępem zostaną przekazane
innemu wydawcy, Licencjodawca podejmie stosowne działania, by zapewnić Licencjobiorcy dostęp
do Zawartości tegoż czasopisma na zasadach określonych w niniejszych Warunkach Prenumeraty, w
formie (a) dostępu online z Platformy, (b) dostępu online ze strony internetowej nowego wydawcy,
lub (c) offline zapewniając odpowiedni nośnik. W wypadku (c) wskazanym powyżej wykorzystanie
Czasopisma pozostanie na warunkach niniejszej Licencji z wyjątkiem paragrafów 4.3 i 4.4 Ogólnych
Warunków Licencji.
2.3 Jeśli licencjobiorca prenumeruje jeden lub więcej czasopism innych wydawców, które zostaną
nabyte przez Licencjodawcę w czasie trwania prenumeraty („czasopisma przejęte”),
przejęte czasopisma mogą zostać dodane wg uznania licencjodawcy do niniejszej licencji po
wygaśnięciu prenumeraty licencjobiorcy u innego wydawcy, zgodnie z prawami nabytymi do
przejętych czasopism przez licencodawcę. Bieżąca cena przejętych czasopism będzie dodana do
opłaty licencyjnej.
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Licencja wydawcy - czasopisma Nature
1. Okres prenumeraty i dostępu
1.1. Okres Prenumeraty rozpoczyna się w dniu 1 stycznia 2020 ("Data Rozpoczęcia") i
wygasa 31 Grudnia 2020.
1.2. Czasopisma z bieżącym dostępem: w trakcie prenumeraty, licencjobiorca będzie miał
nieprzerwany dostęp do czasopism wymienionych w sekcji 3.1 opublikowanych w okresie
trwania prenumeraty. Po wygaśnięciu prenumeraty, Licencjobiorca będzie miał zapewniony
ciągły dostęp do czasopism opublikowanych w okresie trwania prenumeraty, na warunkach
opisanych w niniejszej Licencji.
1.3. Dostęp do archiwów w okresie prenumeraty: dodatkowo, wyłącznie w okresie trwania
prenumeraty, Licencjobiorca będzie miał zapewniony dostęp do zawartości tytułów z
bieżącym dostępem (a) 4 lata wstecz od daty (b) od daty publikacji pierwszego numeru.
2. Zaprzestanie publikacji; Przeniesienie publikacji; przejęcia
2.1. „usunięty”
2.2. Jeśli prawa Licencjodawcy do publikacji Czasopisma z bieżącym dostępem zostaną
przekazane innemu wydawcy, Licencjodawca podejmie stosowne działania, by zapewnić
Licencjobiorcy dostęp do Zawartości tegoż czasopisma na zasadach określonych w
niniejszych Warunkach Prenumeraty, w formie (a) dostępu online z Platformy, (b) dostępu
online ze strony internetowej nowego wydawcy, lub (c) offline zapewniając odpowiedni
nośnik. W wypadku (c) wskazanym powyżej wykorzystanie Czasopisma pozostanie na
warunkach niniejszej Licencji z wyjątkiem paragrafów 4.3 i 4.4 Ogólnych Warunków
Licencji.
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