


 

U M O W A  Nr ........................ 

 

Zawarta w dniu…………….. r. w Tychach pomiędzy: 

Miejską Biblioteką Publiczną w Tychach, z siedzibą w Tychach, ul. kard. S.Wyszyńskiego 27 

reprezentowaną przez: 

mgr Dorotę Łukasiewicz-Zagałę - Dyrektora MBP Tychy, 

zwaną w dalszej części umowy „ MBP Tychy” 

a 

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

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

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

Stosownie do przepisów art.4 pkt. 8b ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)  

 

§ 1     

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać gazety, czasopisma i inne periodyki zwane dalej 

prasą na podstawie szczegółowych zamówień (określających tytuły i ilości) przesyłanych 

przez MBP Tychy w okresie trwania umowy od 2.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 

2. W/w zamówienia określone będą na podstawie dostarczonych wykazów czasopism z 

podziałem na każdą filię biblioteczną drogą mailową. W trakcie obowiązywania umowy 

Zamawiający może zmienić ilość egzemplarzy prasy w stosunku do ilości określonej w 

załączniku nr 1 oraz domawiać nowe tytuły. 

Złożenie zamówienia oraz wielkość dostawy (ilość tytułów) objętej zamówieniem 

uwarunkowane będzie posiadanymi na ten cel środkami – przez MBP Tychy oraz jego 

realnymi potrzebami.  

3. Realizacja dostawy objętej zamówieniem MBP Tychy następuje zgodnie z 

harmonogramem ukazywania się poszczególnych tytułów, przy czym Wykonawca gwarantuje 

kompletność zamówienia nie później niż data nadrukowana na okładce. 

4. Realizacja dostawy objętej zamówieniem MBP Tychy następuje przez Wykonawcę 

codziennie, do wszystkich placówek bibliotecznych, przed ich otwarciem lub innych 

ustalonych przez obie strony miejsc, zlokalizowanych w pobliżu poszczególnych placówek 

bibliotecznych – w tym przypadku Wykonawca  zobowiązany jest zabezpieczyć dostarczoną 

prasę (zamontowanie skrzynek na prasę lub pozostawienie w dozorowanym miejscu.) 

5. Przedmiot umowy dostarczony będzie MBP Tychy transportem Wykonawcy, na koszt i 

ryzyko Wykonawcy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się wymienić wadliwą prasę w terminie 5 dni od zgłoszenia tego 

faktu przez MBP Tychy.   

7. W przypadku, gdy wydawca zawiesza wydawanie danego tytułu Wykonawca nie obciąża 

MBP Tychy z tego tytułu. W przypadku dokonania przez MBP Tychy wpłaty za tytuł, który 

został zawieszony, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie do dokonania zwrotu wpłaty 

na rzecz MBP Tychy. 

8. Integralną część umowy stanowi oferta na podstawie szczegółowych zamówień 

(określających tytuły i ilości) kierowanych do Wykonawcy przez MBP Tychy wraz z 

cennikiem. 

9. Na dostarczoną MBP Tychy prasę na podstawie szczegółowych zamówień (określających 

tytuły i ilości) kierowanych do Wykonawcy przez MBP Tychy, Wykonawca stosuje ceny 



zgodnie z ofertą, przy czym Wykonawca zapewnia niezmienność ceny prasy przez cały okres 

trwania niniejszej umowy. 

10. Za braki tytułowe w dostawie prasy odpowiedzialność ponosi Wykonawca i na własny 

koszt dostarcza brakujące tytuły prasy w terminie nie później niż w następnym dniu po 

zgłoszeniu braku. 

 

 

§ 2 

 

1. MBP Tychy zobowiązuje się zapłacić  Wykonawcy za prasę wynagrodzenie zgodnie z 

warunkami określonymi w §1 niniejszej umowy oraz posiadanymi środkami budżetowymi na 

ten cel. Wynagrodzenie to w żadnym razie nie może przekroczyć kwoty 50 000, 00 zł brutto.  

2. MBP Tychy zapłaci Wykonawcy należność za zrealizowaną dostawę prasy, po 

zakończeniu każdego miesiąca w terminie 21 dni od daty doręczenia do siedziby MBP Tychy, 

stosując ceny jednostkowe zgodne z ofertą  w całym okresie prenumeraty, przy czym 

należność za miesiąc grudzień  płatna będzie do dnia 30 grudnia 2016 r, a Wykonawca 

zobowiązany jest przedłożyć fakturę VAT do 10 grudnia 2016 r. W przypadku przekroczenia 

ustalonego terminu zapłaty MBP Tychy zobowiązana będzie do zapłacenia ustawowych 

odsetek za każdy dzień zwłoki. 

3. Zapłata należności następować będzie przelewem na konto ……………………………… 

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

 

§ 3 

 

1.Wykonawca zapłaci MBP Tychy karę umowną w wysokości 1% wartości nie dostarczonej 

prasy nie później niż data nadrukowana na okładce tytułu oraz od nieterminowej wymiany 

wadliwej prasy, licząc za każdy dzień zwłoki.  

2. Wykonawca zapłaci MBP Tychy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia, w 

przypadku odstąpienia od umowy przez MBP Tychy z winy Wykonawcy. 

3. Za nieterminowo zapłacone faktury VAT, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za 

każdy dzień zwłoki. 

4. Wykonawca upoważnia MBP Tychy do każdorazowego potrącenia należności z tytułu 

naliczonych kar umownych, w szczególności wynikających z nieterminowej dostawy prasy, 

tj. niezgodnie z § 1 ust. 3 umowy, z należnego wynagrodzenia Wykonawcy. 

5. Strony umowy zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyższającego karę umowną. 

§ 4 

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, MBP 

Tychy może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

§ 5 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się w szczególności przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

 



§ 6 

Sprawy sporne wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny 

właściwy dla siedziby MBP Tychy. 

§ 7 

Umowa zostaje zawarta na okres  od dnia 2 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.  

§ 8 

Umowę zawarto w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

 

 WYKONAWCA                     MBP TYCHY 


