
U M O W A   NR …/2017/D  

 

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

Miejską Biblioteką Publiczną w Tychach, z siedzibą w Tychach, przy Al. Marszałka  

Piłsudskiego 16. 

Wpisana do Rejestru Instytucji Kultury UM Tychy pod poz. Nr 1 

reprezentowaną przez: Dyrektora Annę Krawczyk zwaną w dalszej części umowy 

„Zamawiającym” 

a  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowanym przez  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

 

 

Umowa zostaje zawarta w ramach realizacji zamówienia na podstawie art.4d ust. 1, pkt. 2   

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2015 r. , poz. 

2164).  

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu książki na 

podstawie wykazu zawartego w „Formularzu cenowym MBP Tychy” – Załącznik Nr 1, 

stanowiącego listę z zakresu literatury dziecięco-młodzieżowej, beletrystyki dla 

dorosłych, literatury naukowej i popularno-naukowej. 

2. Wykonawca zrealizuje Umowę w oparciu o wykaz tytułów książek określonych               

w Załączniku nr 1 w nieprzekraczalnym terminie 30 dni, od dnia złożenia zamówienia 

przez Zamawiającego, z należytą starannością i zgodnie z najlepszymi przyjętymi 

praktykami. 

 

§ 2 

1. Dostawy zamówionych książek następować będą do siedziby Zamawiającego transportem 

Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczania zakupionych książek do 

siedziby Zamawiającego, do Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów na Al.  Marszałka 

Piłsudskiego 16 (na parterze, pok.  nr 07) w godzinach pomiędzy 8:00-14:00. Wykonawca 

ponosi ryzyko utraty książek. 

2. Dostawy będą realizowane najpóźniej do 30 dni od daty podpisania umowy. 

3.W przypadku niezrealizowania zamówienia w terminie 30 dni od jego złożenia, 

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w terminie 7 dni po upływie 21 

dni od daty podpisania umowy. 

W takim przypadku ma zastosowanie regulacja określona w  § 4 pkt. 3 (kara umowna). 

4. Koszt transportu książek do Zamawiającego ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od  wszelkich 

wad niezwłocznie – nie później niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia 

reklamacyjnego w ramach odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji. 

6. W przypadku dostarczenia lub zafakturowania niezamówionych książek Wykonawca 

zobowiązany jest w terminie 7 dni od daty zgłoszenia powyższego przez Zamawiającego, 

mailem lub faksem, do wystawienia faktury korygującej. Brak sporządzenia faktury 



korygującej w w/w. terminie skutkuje naliczeniem kary w wysokości 20 % wartości 

przedmiotu zamówienia określonej w § 4 pkt 1 lit. a) 

7. Dostarczone Zamawiającemu ceny  na  książki  obowiązują zgodnie  z wypełnionym 

Załącznikiem nr 1 oferty tj. „Formularz cenowy  MBP Tychy”.  

 

8. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca nie może stosować cen wyższych, niż ceny 

podane przez Wykonawcę w Załączniku nr 1 tj.  „Formularz cenowy MBP Tychy” pod 

rygorem natychmiastowego rozwiązania umowy. W takim przypadku ma zastosowanie 

regulacja zawarta w  § 4 pkt. 3 (kara umowna) 

 

§ 3 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za przedmiot umowy, 

o którym mowa w § 1 niniejszej umowy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność za realizowane dostawy książek w terminie 

21 dni od daty otrzymania faktury a w przypadku przekroczenia ustalonego terminu 

zobowiązany będzie do zapłacenia ustawowych odsetek za zwłokę. 

3. Wynagrodzenie za przedmiot niniejszej umowy  określony w § 1 w żadnym razie nie może 

przekroczyć kwoty: ………………. brutto (Słownie:  

………………………………………………………………………….. brutto)                                          

4. Cena zawiera podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką. 

5. Zapłata należności nastąpi przelewem na konto Wykonawcy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktur, które obejmują nie więcej niż            

50 pozycji książkowych.  
7. Pozycje książkowe znajdujące się na fakturze powinny być uszeregowane w 

porządku alfabetycznym według tytułów poszczególnych pozycji.  
 

§ 4 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a/ w wysokości 20 % wartości zamówienia w okolicznościach wskazanych w § 2 pkt.6; 

b/ za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 3 % wartości zamówienia za każdy 

dzień zwłoki. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z winy 

Zamawiającego w wysokości 10 % całkowitej wartości zamówienia. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % całkowitej wartości zamówienia. 

4. Oświadczenie o odstąpieniu może być dokonane jedynie w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności  

5. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość 

kar umownych. 

6. Zamawiający może potrącić karę umowną z wynagrodzenia za przedmiot zamówienia. 

 

§ 5 

1. Zamawiający zobowiązany jest do :  

a/. Sprawdzenia ilości i stanu książek w momencie dostawy 

b/. W przypadku wystąpienia różnic w zakresie ilości dostarczonego przedmiotu umowy lub 

ich wad jakościowych Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż   

w terminie 7 dni od daty odebrania przedmiotu umowy, zawiadomić Wykonawcę o tym 

fakcie telefonicznie, potwierdzając drogą mailową. 

 



 

§ 6 

Osobami wyznaczonymi do współdziałania pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 

 ze strony Zamawiającego są: 

Agata Żochowska lub Iwona Rutkowska 

 ze strony Wykonawcy są: 

………………………………………………………………………………… 

 

 

§ 7 

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

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

Zamawiający 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. 

 

§ 8 

W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) do wynagrodzenia netto 

zostanie obliczony podatek od towarów i usług (VAT) według obowiązującej stawki. Zmiana 

wynagrodzenia, wynikająca ze zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) nie 

wymaga zmiany umowy. 

§ 9 

1. Zamawiający przewiduje zmiany niniejszej umowy w następujących przypadkach: 

a. zmian organizacyjnych stron, np.  zmiana reprezentacji lub siedziby strony, 

b. wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w umowie (śmierć, choroba, 

ustania stosunku pracy lub inne zdarzenia niezależne od wykonawcy), przy pomocy, 

których wykonawca realizuje przedmiot umowy.  

c. zmiany ceny za wykonanie zamówienia w przypadku wycofania tytułów z rynku, 

cena brutto określona w umowie ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu o wartość 

tytułów, które nie będą dostarczone . 

 

§ 10 

Zmiany niniejszej umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej i podlegają 

ograniczeniom wynikającym z postanowienia zawartego w art. 144 ustawy Prawo zamówień 

publicznych.  

 

§ 11 

Umowę zawarto w 3 jednobrzmiących egzemplarzach,  1 egzemplarz dla wykonawcy i 2 egz. 

dla zamawiającego. 

 
 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 „Formularz cenowy MBP Tychy” 

 
 

 

WYKONAWCA                                                                   ZAMAWIAJĄCY 
 

 

 


