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Tłumaczenie fragmentu umowy o usługi informacyjne z wydawnictwem Elsevier 
na lata 2007-2009 

 
UMOWA O USŁUGI INFORMACYJNE 
 
Niniejsza Umowa o usługi informacyjne („Umowa”) została zawarta w dniu 20 lutego 2007 
roku między 
 
Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą główną w Warszawie, Krakowskie Przedmieście 
26/28, 00-927 Warszawa reprezentowanym przez prof. Marka Niezgódkę, dyrektora 
Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) 
Uniwersytetu Warszawskiego z siedzibą przy ul. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa, Polska, i 
reprezentującym polskie konsorjcum akademickie („Koordynator Koordynator konsorcjum”), 
upoważnionym do zawarcia niniejszej umowy w imieniu swoim jak również instytucji 
uczestniczących w Koordynator konsorcjum wymienionych w Załączniku 3 do niniejszej 
umowy („Instytucje”), na podstawie ich pisemnych upoważnień sporządzonych według 
wzoru w Załącznik 2  (zwanych wspólnie „Subskrybentem”) 
 
oraz  
 
Elsevier B.V., Radarweg 29, 1043 NX Amsterdam, Holandia („Usługodawca”).  
 
Niniejszym Strony zawierają następującą umowę: 
 
CZĘŚĆ 1. DOSTĘP. 
 
1.1 Zapewnienie dostępu. 
Usługodawca niniejszym zapewnia Subskrybentowi dostęp do produktów i usług określonych 
w Załączniku 1 (łącznie zwanych „Produktami”) zgodnie z Umową oraz zobowiązuje się do 
dostarczania Produktów Upoważnionym użytkownikom zgodnie z warunkami i zasadami 
określonymi w Umowie. 
 
1.2 Upoważnieni użytkownicy/instytucje. 
Do celów niniejszej Umowy, Upoważnionymi użytkownikami są: 
 
studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktoranci i wszyscy pracownicy z 
instytucji należących do Subskrybenta i wyszczególnionych w Załączniku 2 („Instytucje"), a 
także osoby korzystające z terminali komputerowych na terenie biblioteki w Instytucjach 
posiadających zgodę Subkrybenta na korzystanie z dostępu do Produktów za pomocą 
wewnętrznej, bezpiecznej sieci Subskrybenta. 
 
Koordynator konsorcjum niezwłocznie poinformuje Usługodawcę o wszelkich istotnych 
zmianach liczby Instytucji lub Upoważnionych użytkowników, które to zmiany mogą 
skutkować wcześniejszym rozwiązaniem umowy, chyba że strony uzgodnią stosowne korekty 
opłat. 
 
1.3 Upoważnieni użytkownicy. 
Subskrybent i jego Upoważnieni użytkownicy mają prawo: 
1.3.1 korzystać z dostępu do Produktów, wyszukiwać, przeglądać i podglądać te Produkty 
oraz 
 
1.3.2 drukować i ściągać uzasadnioną liczbę artykułów, abstraktów, zapisów lub części 
rozdziałów Produktów („Fragmentów"); oraz 
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1.3.3 umieszczać łącza do Fragmentów w elektronicznych pakietach dydaktycznych, 
materiałach rezerwowych i dydaktycznych systemach zarządzania używanych w związku z 
kursami oferowanymi przez Subskrybenta opłacanymi kredytem akademickim, pod 
warunkiem, że Koordynator konsorcjum uzyska wcześniejszą pisemną zgodę Usługodawcy 
na ich używanie w związku z jakimikolwiek kursami niekredytowanymi. 
 
Upoważnieni użytkownicy mają prawo: 
 
1.3.4 przesyłać Fragmenty innym Upoważnionym użytkownikom i uczelniom będącym 
stronami trzecimi do ich użytku naukowego lub badawczego. 
 
Subskrybent ma prawo: 
 
1.3.5 drukować i dostarczać Fragmenty na prośbę bibliotek niekomercyjnych znajdujących się 
na terenie tego samego kraju w ramach praktyki znanej powszechnie jako „wypożyczanie 
międzybiblioteczne"; oraz 
 
1.3.6 ładować i technicznie formatować Produkty na serwerze, który umożliwia 
Upoważnionym użytkownikom dostęp do Produktów i korzystanie z tych Produktów za 
pomocą wewnętrznej, bezpiecznej sieci Subskrybenta. 
 
1.4 Ograniczenia dotyczące korzystania z Produktów. 
Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych niniejszą Umową, Subkrybent i jego 
Upoważnieni użytkownicy nie mają prawa: 
 
1.4.1 skracać, modyfikować, dokonywać translacji lub tworzyć jakichkolwiek instrumentów 
pochodnych opartych na Produktach bez wcześniejszej pisemnej zgody Usługodawcy, z 
wyjątkiem zakresu koniecznego do umożliwienia prawidłowego wyświetlania tych 
Produktów na ekranach komputerowych Upoważnionych użytkowników; 
 
1.4.2 w jakikolwiek sposób usuwać, zakrywać lub zmieniać informacji o prawach autorskich, 
zrzeczeniu się odpowiedzialności i innych informacji podanych w Produktach; i 
 
1.4.3 zasadniczo lub systematycznie kopiować, przechowywać lub odsprzedawać Produktów. 
 
1.5 Prawo własności intelektualnej. 
Subskrybent potwierdza, że Usługodawca i podmioty, z których praw korzysta, zachowują 
wszystkie prawa, tytuły własności i udziały w Produktach z wyjątkiem przypadków wyraźnie 
określonych zawartymi przez Usługodawcę umowami oraz że nieupoważniona dystrybucja 
Produktów może istotnie zaszkodzić Usługodawcy i podmiotom, z których praw korzysta. 
 
CZĘŚĆ 2. OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA 
WZAJEMNYCH ZOBOWIĄZAŃ. 
 
2.1 Dostęp do Produktów. 
Usługodawca będzie udostępniać Subskrybentowi Produkty raz w tygodniu drogą transferu 
elektronicznego za pomocą protokołu FTP. Usługodawca bez dodatkowej opłaty (opłata 
wkalkulowana w Opłaty określone w niniejszej Umowie) i na uzasadnioną prośbę zapewni 
Koordynatorowi konsorcjum odpowiednią pomoc i dokumentację techniczną. Produkty 
ScienceDirect OnSite mogą nie zawierać wszystkich łączy oraz innych funkcji i 
funkcjonalności związanych z wersją online dostępną dla obecnych subskrybentów usługi 
ScienceDirect online. Usługodawca może dostarczyć Subskrybentowi treść inną niż tytuły 
czasopism określone w niniejszej Umowie i w takim przypadku Subskrybent nie będzie 
używać i nie będzie prowadzić dystrybucji tej treści. 
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2.2 Jakość usług. 
Usługodawca dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby dostarczyć Produkty z 
zapewnieniem wysokiej jakości usług zgodnie ze standardami branżowymi. 
 
2.3 Wycofanie treści. 
Usługodawca zastrzega sobie prawo do wycofania z Produktów treści, która przestanie być 
objęta jego prawami lub w stosunku do której będą istnieć uzasadnione podstawy, że jest 
niezgodna z prawem, szkodliwa, nieprawdziwa lub narusza prawa innych osób. Jeżeli 
wycofanie będzie przekraczać piętnaście procent (15%) treści Produktów, Usługodawca 
zwróci Subskrybentowi kwotę opłat proporcjonalnie do ilości wycofanej treści i pozostałej 
części okresu subskrypcji, za który zapłacono stosowne opłaty. 
 
 
CZĘŚĆ 3. OBOWIĄZKI SUBSKRYBENTA DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA 
WZAJEMNYCH ZOBOWIĄZAŃ. 
 
3.1 Upoważniony dostęp. 
Dostęp do Produktów będzie autoryzowany za pomocą adresu lub adresów protokołu 
internetowego IP wskazanych przez Koordynator konsorcjum w Załączniku 2 i/lub za 
pomocą nazw użytkownika i haseł. 
 
3.2 Ochrona przed nieupoważnionym dostępem i korzystaniem. 
Subskrybent dołoży wszelkich uzasadnionych starań w celu: 
 
3.2.1 zapewnienia, że dostęp i korzystanie z Produktów będzie ograniczone do 
Upoważnionych użytkowników i że wszyscy Upoważnieni użytkownicy będą powiadamiani 
o ograniczeniach użytkowania określonych w niniejszej Umowie i będą przestrzegać tych 
ograniczeń; 
 
3.2.2 zapewnienia, że wszelkie hasła używane do uzyskania dostępu do Produktów będą 
przekazywane wyłącznie Upoważnionym użytkownikom oraz że ani Subskrybent, ani jego 
Upoważnieni użytkownicy nie ujawnią jakiegokolwiek hasła jakiejkolwiek osobie trzeciej; 
oraz 
 
3.2.3 poinformowania Usługodawcy niezwłocznie po uzyskaniu informacji o jakimkolwiek 
przypadku nieupoważnionego używania Produktów i podjęcia stosownych działań, aby 
zapewnić zaprzestanie takiego działania i zapobiec jego ponownemu wystąpieniu. W 
przypadku jakiegokolwiek nieupoważnionego używania Produktów, Usługodawca może 
wymagać od Subskrybenta zawieszenia dostępu z tego adresu lub adresów IP, z których 
stwierdzono nieupoważniony dostęp, za powiadomieniem Koordynatora konsorcjum. 
 
3.3 Raporty danych o korzystaniu z Produktów. 
Raz w miesiącu Koordynator konsorcjum będzie przekazywać Usługodawcy kompletne i 
dokładne raporty danych o korzystaniu z Produktów przez Subskrybenta w uzgodnionym 
formacie. Raz w roku  Usługodawca będzie mieć prawo do sprawdzenia rejestru korzystania z 
Produktów w godzinach pracy za wcześniejszym powiadomieniem. 
 
CZĘŚĆ 4. OPŁATY I WARUNKI PŁATNOŚCI. 
 
Koordynator konsorcjum zapłaci Usługodawcy opłaty określone w Załączniku 1 („Opłaty") 
za dany rok kalendarzowy w terminie do 31 maja każdego roku w okresie trwania Umowy. W 
przypadku gdy Koordynator konsorcjum nie wpłaci pełnych Opłat w terminie do 31 maja, 
Usługodawca może obciążyć Koordynatora konsorcjum odsetkami karnymi równowartości 
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0.0351% od niezapłaconej części Opłat za każdy dzień opóźnienia. Rachunek na Opłaty 
wystawiony przez Usługodawcę nie będzie zawierać jakichkolwiek podatków od sprzedaży, 
podatków z tytułu użytkowania, podatku VAT, podatku dochodowego podlegającego 
potrąceniu lub jakichkolwiek tym podobnych podatków, jeśli takie podatki będą należne. 
Koordynator konsorcjum, niezależnie od obowiązku uiszczenia Opłat, będzie odpowiedzialny 
za zapłatę wszelkich podatków obciążających Koordynatora konsorcjum. Koordynator 
konsorcjum nie jest odpowiedzialny za zapłatę podatków obciążających Usługodawcę, a w 
przypadku zapłaty takich podatków, jest uprawniony do żądania od Usługodawcy ich zwrotu. 
 
W przypadku usunięcia Instytucji z Załącznika 2.2 zgodnie z punktem 1.2 niniejszej Umowy, 
lub w przypadku, gdy Instytucje rezygnują z udziału w konsorcjum zgodnie z punktem 5.3 
niniejszej Umowy, całkowite Opłaty Subskrybenta na pozostałe lata zostaną pomniejszone o 
wartość opłat przypadających na te Instytucje. W przypadku, gdy wartość tych opłat będzie 
większa niż 25% wartości początkowej Opłat określonych w Załączniku 1 do niniejszej 
Umowy, Usługodawca będzie miał prawo zakończyć umowę z dniem 1 stycznia następnego 
roku subskrypcyjnego, lub renegocjować warunki finansowe Umowy.  
 
CZĘŚĆ 5. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY. 
 
5.1 Okres obowiązywania. 
Niniejsza Umowa będzie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2007 do dnia 31 grudnia 2009   
 
5.2 Dostęp bezterminowy 
Subskrybent ma prawo zachować i wykorzystywać bezterminowo kopię Produktów z zgodzie 
z zasadami określonymi w niniejszej Umowie, które to zasady mają zastosowanie także po 
wygaśnięciu niniejszej umowy.  
 
5.3. Wcześniejsze rozwiązaniu umowy z powodu niedostatecznego dofinansowania 
rządowego. Koordynator konsorcjum zastrzega sobie przedwczesnego zakończenia umowy w 
okresie trzydziestu (30) dni od daty ogłoszenia budżetu dofinansowania Biblioteki Wirtualnej 
Nauki w ICM przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2007 lub następne 
lata trwania umowy, w przypadku gdy w budżecie tym nie będą uwzględnione, lub będą 
uwzględnione w stopniu zdecydowanie nie wystarczającym, środki dofinansowania,  z 
których Subskrybent planował pokryć opłaty wynikające z tej umowy,  i o ile: (1) 
zakończenie to jest uzasadnione przekonaniem Subskrybenta, że dostępne mu środki z 
budżetu państwowego na dofinansowanie prenumeraty czasopism w bibliotekach są 
niewystarczające dla uregulowania opłat, (2) Subskrybent udokumentuje to przekonanie 
Usługodawcy w sposób satysfakcjonujący, (3) alternatywne środki finansowe nie są dostępne 
w terminie wymaganym dla uregulowania opłat, (4) Koordynator konsorcjum zapłaci 
Usługodawcy część opłat za dostęp do Produktów proporcjonalną do okresu roku od 1 
stycznia do daty zakończenia umowy. 
 
Instytucje mają prawo odstąpienia od umowy w czasie jej trwania na koniec każdego roku 
subskrypcyjnego. W takim wypadku opłata za dostęp elektroniczny instytucji zostanie odjęta 
od całkowitej opłaty przypadającej do zapłacenia przez konsorcjum. W przypadku, gdy 
wartość opłat instytucji odstępujących od umowy przekroczy 25% wartości początkowej, 
Usługodawca będzie miał prawo zakończyć umowę lub renegocjować jej warunki. W 
przypadku gdy instytucja odstąpi od umowy po pierwszym lub drugim roku subskrypcyjnym, 
zachowa prawa archiwizacyjne do swojej prenumeraty („Complete Collection” oraz Cell 
Press) określonej w Wykazie A w Załączniku 1.1.  Instytucja odstępująca od umowy ma 
obowiązek udokumentować pisemnie, że jej środki finansowe na informacje naukową (środki 
biblioteczne) uległy znaczącemu zmniejszeniu wpływając na zakres całej prenumeraty od 
wszystkich wydawców. 
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Każda Instytucja ma prawo zrezygnować z udziału w konsorcjum w danym roku 
subskrypcyjnym w terminie do 31 maja tego roku z powodu ograniczenia własnego budżetu 
lub nie uzyskania dofinansowania 50% z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
Instytucja rezygnująca z udziału w konsorcjum jest zobowiązana do opłacenia opłat za dostęp 
do bazy w okresie do momentu rezygnacji.  W przypadku, gdy Instytucja rezygnuje z udziału 
w konsorcjum z powodu ograniczenia własnego budżetu, Usługodawca ma prawa domagać się 
od Instytucji pisemnego udokumentowania, że jej środki finansowe na informacje naukową 
(środki biblioteczne) uległy znaczącemu zmniejszeniu wpływając na zakres całej prenumeraty 
od wszystkich wydawców. W przypadku , gdy Instytucja rezygnuje z udziału w konsorcjum 
przed 31 maja pierwszego roku subskrypcyjnego,  Instytucja nie uzyskuje żadnych praw 
archiwizacyjnych z tytułu niniejszej umowy. W przypadku , gdy Instytucja rezygnuje z udziału 
w konsorcjum przed 31 maja drugiego lub trzeciego roku subskrypcyjnego,  Instytucja 
otrzymuje prawo archiwizacyjne do swojej własnej prenumeraty elektronicznej (Complete 
Collection)  z okresu, za który została uiszczona opłata za dostęp do bazy. 
 
CZĘŚĆ 6. GWARANCJE I ZWOLNIENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI. 
 
6.1 Gwarancja Usługodawcy i rekompensata szkód. 
Usługodawca gwarantuje, że korzystanie z Produktów zgodnie z zasadami i warunkami 
niniejszej Umowy nie naruszy praw jakiejkolwiek osoby trzeciej. Usługodawca zabezpieczy, 
obroni i ochroni Subskrybenta i jego Upoważnionych użytkowników przed wszelkimi 
roszczeniami dotyczącymi strat, szkód, kosztów i wydatków (m.in. uzasadnionych opłat 
prawnych) wynikającymi z działania lub twierdzenia jakiejkolwiek osoby trzeciej, że 
korzystanie z Produktów zgodnie z zasadami i warunkami niniejszej Umowy narusza prawa 
takiej osoby trzeciej. W przypadku wystąpienia osoby trzeciej z jakimkolwiek roszczeniem, 
Subskrybent niezwłocznie poinformuje o tym Usługodawcę i będzie z nim współpracować. W 
przypadku, gdy jakakolwiek osoba wystąpi przeciwko Subskrybentowi z roszczeniami w 
związku z wykonywaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej Umowy przez 
Usługodawcę, Usługodawca zobowiązuje się zwolnić Subskrybenta z odpowiedzialności za 
zaspokojenie tych roszczeń. Powyższe zobowiązanie będzie obowiązywać także po 
wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej Umowy. 
 
6.2 Ograniczenia dotyczące gwarancji/zrzeczenia się odpowiedzialności. 
Z wyjątkiem gwarancji i rekompensat wyraźnie określonych w niniejszej Umowie: 
 
6.2.1 Usługodawca i podmioty, z których praw korzysta nie będą ponosić odpowiedzialności 
za jakiekolwiek szkody pośrednie, przypadkowe, szczególne, wynikowe lub karne, w tym 
m.in. za utratę danych, zysków lub przerwę w działalności. W żadnym przypadku 
odpowiedzialność Usługodawcy względem Subskrybenta nie przekroczy kwoty opłat 
zapłaconych przez Subskrybenta na podstawie niniejszej Umowy, nawet jeżeli Subskrybent 
zostało poinformowane o możliwości wystąpienia takiego potencjalnego roszczenia, straty 
lub odpowiedzialności. 
 
6.2.2 Z WYJĄTKIEM WYRAŹNYCH GWARANCJI OKREŚLONYCH W NINIEJSZEJ 
UMOWIE, PRODUKTY SĄ DOSTARCZANE W STANIE W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ 
(„AS IS") I USŁUGODAWCA NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI I NIE 
PODEJMUJE ZOBOWIĄZAŃ ORAZ WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ JAKIEJKOLWIEK 
ODPOWIEDZIALNOŚCI W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ STOSOWNE 
PRZEPISY PRAWA I Z WYJĄTKIEM WYRAŹNYCH REKOMPENSAT 
OKREŚLONYCH W NINIEJSZEJ UMOWIE, Z TYTUŁU JAKIEGOKOLWIEK 
ROSZCZENIA WYNIKAJĄCEGO Z PRODUKTÓW, W TYM M.IN. JAKICHKOLWIEK 
BŁĘDÓW, NIEDOKŁADNOŚCI, POMINIĘĆ LUB WAD ZAWARTYCH W TYCH 
PRODUKTACH ORAZ ZA NIEDOTRZYMANIE JAKIEJKOLWIEK DOROZUMIANEJ 
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LUB WYRAŻONEJ GWARANCJI DOTYCZĄCEJ JAKOŚCI HANDLOWEJ LUB 
ZDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. 
 
6.2.3 Subskrybent nie będzie ponosić odpowiedzialności za niedotrzymanie jakiegokolwiek 
warunku niniejszej Umowy przez któregokolwiek Upoważnionego użytkownika, o ile 
Subskrybent nie będzie umyślnie pomagać lub zachęcać do takiego niedotrzymania i nie 
pozwoli, aby trwało po otrzymaniu zawiadomienia o takim niedotrzymaniu i pod warunkiem, 
że Subskrybent będzie w uzasadnionym zakresie współpracować z Usługodawcą w celu 
zabezpieczenia przed niewłaściwym użytkowaniem Produktów. 
 
6.2.4 Gwarancje i zrzeczenie się odpowiedzialności przez Subkrybenta określone w niniejszej 
Umowie dotyczy wyłącznie zakresu dozwolonego przez prawo. 
 
CZĘŚĆ 7. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 
 
7.1 Siła wyższa. 
Opóźnienie wykonania lub niewykonanie któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy 
przez którąkolwiek ze Stron wskutek wystąpienia okoliczności będących poza jej kontrolą (w 
tym, ale nie wyłącznie, wojny, strajków, pożarów, powodzi, ograniczeń rządowych, awarii 
sieci energetycznej, telekomunikacyjnej lub sieci Internet bądź uszkodzenia lub zniszczenia 
jakichkolwiek urządzeń tych sieci) nie będzie uważane za niedotrzymanie warunków 
niniejszej Umowy. 
 
7.2 Podzielność Umowy. 
Nieważność lub niewykonalność któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy nie będzie 
wpływać na jej inne postanowienia. 
 
7.3 Kompletna Umowa. 
Niniejsza Umowa stanowi kompletne porozumienie i umowę pomiędzy stronami oraz łączy i 
zastępuje wszelkie i wszystkie wcześniejsze i obecne pisemne i ustne uzgodnienia, 
korespondencję, propozycje oraz zamówienia zakupu Stron w odniesieniu do przedmiotu 
niniejszej Umowy. 
 
7.4 Zmiany Umowy. 
Jakakolwiek zmiana lub zrzeczenie się praw i obowiązków wynikających z któregokolwiek 
postanowienia niniejszej Umowy będzie mieć moc prawną tylko wtedy, jeżeli zostanie 
sporządzone na piśmie i podpisane przez strony. 
 
7.5 Przekazywanie praw i obowiązków. 
Subskrybent nie będzie przekazywać, przenosić ani upoważniać do korzystania z żadnego z 
jego praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, chyba że uzyska wcześniejszą, 
pisemną zgodę Usługodawcy, która to zgoda nie zostanie bezpodstawnie cofnięta. 
 
7.6 Ochrona prywatności. 
Bez wcześniejszej pisemnej zgody Subskrybenta, Usługodawca nie będzie mógł przekazywać 
jakichkolwiek informacji o którymkolwiek z Upoważnionych użytkowników jakiejkolwiek 
niestowarzyszonej osobie trzeciej i wykorzystywać takich informacji do celów innych niż 
opisane w niniejszej Umowie oraz w zasadach ochrony prywatności w Internecie dotyczących 
usług online. 
 
7.7 Zawiadomienia. 
Wszystkie zawiadomienia przekazywane zgodnie z niniejszą Umową muszą mieć formę 
pisemną i muszą być przesłane stronie, do której będą kierowane, na adres określony poniżej 
lub na numer faksu bądź adres poczty elektronicznej, jaki ta strona podała poniżej. 
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Korespondencja do Usługodawcy: Elsevier B.V. c/o Regional Sales Office, Radarweg 29, 
1043 NX Amsterdam, The Netherlands. 
 
Korespondencja do Koordynatora konsorcjum: Interdyscyplinarne Centrum Modelowania 
Matematycznego i Komputerowego (ICM) Uniwersytet Warszawski; ul. Pawińskiego 5, 02-
106 Warszawa, Polska. 
 
7.8 Zawarcie umowy. 
Niniejsza Umowa może zostać podpisana w kopiach, a podpisane kopie przesłane faksem lub 
innym środkiem przekazu elektronicznego mają do wszystkich celów określonych w 
niniejszej Umowie taką samą moc prawną jak oryginalnie podpisane kopie Umowy. 
 
W DOWÓD CZEGO, strony poprzez swoich właściwie upoważnionych przedstawicieli 
zawarły niniejszą Umowę w dniu określonym pisemnie powyżej. 
 
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego 
(ICM) Uniwersytet Warszawski, reprezentujący konsorcjum akademickie 
(Koordynator konsorcjum) 
 
______________________________ 
Imię i nazwisko: Marek Niezgódka 
Tytuł: Dyrektor ICM 
 
 
ELSEVIER B.V. 
(Usługodawca) 
 
 
_______________________________ 
Imię i nazwisko: Frank Vrancken Peeters 
Tytuł: Dyrektor Handlowy 
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UMOWA O USŁUGI INFORMACYJNE ELSEVIER 
Załącznik 1.1 
 
Zbiór (zbiory) czasopism: 
 
Zbiór „Complete Collection”: Elektroniczny dostęp do pełnego tekstu wszystkich artykułów 
z tytułów czasopism Elsevier opublikowanych po 1 stycznia 2002 roku określonych w 
Wykazie A. 
 
Zbiór „Freedom Collection”: Elektroniczny dostęp do pełnego tekstu wszystkich artykułów 
z tytułów czasopism Elsevier opublikowanych po 1 stycznia 2002 roku i obecnie objętych 
usługą ScienceDirect® online (z wyjątkiem tytułów Cell Press i pewnych tytułów będących 
własnością towarzystw naukowych). 
 
Zbiór Cell Press: Elektroniczny dostęp do pełnego tekstu wszystkich artykułów z tytułów 
czasopism Cell Press opublikowanych po 1 stycznia 1995 roku określonych w Wykazie A. 
 
Opcja zamiany subskrybowanych tytułów 
Raz w roku Subskrybent może zamienić dowolny subskrybowany tytuł czasopisma określony 
w Aneksie A („Subskrybowany tytuł") z wyjątkiem tytułów Cell Press, na jeden lub więcej 
tytułów czasopism o porównywalnej łącznej wartości (według aktualnego cennika za dany 
rok) za powiadomieniem Usługodawcy do dnia 1 sierpnia przed rozpoczęciem następnego 
roku kalendarzowego lub w dowolnej chwili za wzajemnym pisemnym porozumieniem Stron. 
 
Opcja zamiana tytułów lub zwrotu opłat za wycofane tytuły subskrybowane 
Subskrybent może zamienić dowolny wycofany subskrybowany tytuł czasopisma na jeden 
lub więcej tytułów czasopism o porównywalnej łącznej wartości (według bieżącego cennika) 
w dowolnym momencie, zawiadamiając o tym Usługodawcę. W przypadku braku dostępności 
zamiennego tytułu czasopisma, Usługodawca zwróci Subskrybentowi kwotę opłat 
zapłaconych za wycofany subskrybowany tytuł za pozostały okres ważności dostępu 
(subskrypcji). 
 
Cena z dużym rabatem (CDR) na subskrypcję materiałów w formie drukowanej 
Pod warunkiem, że opłaty zostały uiszczone, Subskrybent będzie mieć możliwość składania 
zamówień na subskrypcję roczną wybranych drukowanych publikacji Elsevier w cenie 
obniżonej w stosunku do cennika („Cenie z dużym rabatem” lub „CDR”), jak określono w 
katalogu cen z dużym rabatem, w terminie do 1 sierpnia przed rozpoczęciem danego roku 
kalendarzowego (za wyjątkiem roku 2007, dla którego strony ustaliły możliwość składania 
zamówień w terminie zmienionym  z 1 sierpnia na 31 grudnia 2006), bezpośrednio od 
Wydawcy albo od jednego lub więcej przedstawicieli ds. subskrypcji, wybranych przez 
Subskrybenta, a Wydawca zrealizuje takie zamówienia zgodnie ze swoimi zwyczajowymi 
praktykami. Subskrybent poda Usługodawcy dane kontaktowe do przedstawicieli ds. 
subskrypcji po złożeniu takich zamówień. Subskrybent może zmieniać swoich przedstawicieli 
ds. subskrypcji nie częściej niż raz w roku, pod warunkiem zawiadomienia o tym 
Usługodawcy w terminie do 1 sierpnia przed rozpoczęciem danego roku kalendarzowego. 
Koordynator konsorcjum nie będzie składać zamówień na subskrypcję CDR w imieniu 
jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu, bądź z zamiarem odsprzedaży, wynajmu, udzielenia 
licencji, dzierżawy lub innego przeniesienia subskrypcji na inną osobę lub podmiot. 
 


