Znak postępowania: G.331-1/2021
Załącznik nr 5 do SWZ
UMOWA Nr …………
zawarta w dniu …………. r. w Białymstoku pomiędzy:
Książnicą Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku
przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, 15-097 Białystok, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury
prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego pod numerem 7,
NIP: 5422124069, REGON: 000276713, reprezentowaną przez ………………………………
- zwaną dalej Zamawiającym
a
…………………………………………….
reprezentowanym przez:
……………………………..
zwanym dalej Wykonawcą
Zamawiający i Wykonawca w dalszej części umowy łącznie mogą być zwani Stronami.
Po rozpatrzeniu ofert złożonych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) pod nazwą:
„Sukcesywna dostawa książek i audiobooków, nowości wydawniczych z: literatury
naukowej, literatury pięknej, literatury popularno-naukowej oraz literatury dla dzieci
i młodzieży do Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku”, zostaje
zawarta Umowa następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa książek i audiobooków, nowości
wydawniczych z: literatury naukowej, literatury pięknej, literatury popularnonaukowej oraz literatury dla dzieci i młodzieży do Książnicy Podlaskiej im. Łukasza
Górnickiego w Białymstoku.
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2. Strony zgodnie oświadczają, że SWZ wraz z załącznikami i oferta Wykonawcy z dnia
………………… stanowią integralną część niniejszej umowy oraz opisują zakres i sposób
świadczenia Wykonawcy.
§2
1. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu możliwość dostępu do zasobów magazynu
wirtualnego pod adresem

……………

oraz

bieżącą informację

elektroniczną

o nowościach wydawniczych.
2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować dostawę książek i audiobooków będących
przedmiotem zamówienia określonym w SWZ, na podstawie złożonego drogą telefoniczną
lub elektroniczną zapotrzebowania w oparciu o dostępne źródła informacji o nowościach
wydawniczych – w terminie wskazanym w ofercie nie dłuższym niż …………… dzień
roboczy (od poniedziałku do piątku) od daty złożenia zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia zamówionych książek / audiobooków na
własny koszt, własnym transportem, do Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego
w Białymstoku, do Działu Gromadzenia Zbiorów przy ul. M. Skłodowskiej Curie 14A
w Białymstoku, pok. 118.
4. Wykonawca zobowiązuje się wymienić na swój koszt wadliwe egzemplarze dostarczonych
książek / audiobooków na egzemplarze nieposiadające wad, lub na inne tytuły uzgodnione
z Zamawiającym o tej samej wartości w maksymalnym terminie 14 dni kalendarzowych
od zawiadomienia o wadach. Zawiadomienie o wadach może nastąpić drogą elektroniczną
na adres ……………
5. Wykonawca dostarcza książki i audiobooki w wysokości cen ustalonych w ofercie, tj. cena
książki / audiobooka równa się cena katalogowa książki /audiobooka minus wartość
udzielonego upustu (rabatu) wyrażonego w procentach, w wysokości ………… %.
6. Przez cenę katalogową książki / audiobooka rozumie się cenę ustaloną przez Wykonawcę
dla nabywcy niehurtowego zamieszczoną na stronie internetowej Wykonawcy.
7. Cena określona przez Wykonawcę nie podlega zmianie przez okres trwania umowy.
§3
1.

Umowa zostaje zawarta na czas określony …………………., z zastrzeżeniem ust. 2.

2.

Umowa wygasa przed upływem terminu wskazanego w ust. 1 w przypadku uprzedniego
wykorzystania na sukcesywne dostawy przedmiotu zamówienia kwoty wskazanej
w § 4 ust. 1 Umowy.
Strona 2 z 6

§4
1.

Ogólną wartość umowy ustala się na kwotę:
netto: ………………. PLN (słownie: ………………. zł)
podatek od towarów i usług (VAT) ……………..PLN (słownie: …………………. zł),
brutto: ………………………. PLN (słownie: …………………… zł).

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ustalone za rzeczywistą ilość
dostarczonych i odebranych bez uwag książek /audiobooków, według cen, o których mowa
w § 2 umowy.
3. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w przypadku zamówienia przez
Zamawiającego książek / audiobooków o wartości mniejszej niż określona w ust.1.
4. Faktury za dostarczone, niezareklamowane książki / audiobooki realizowane będą
przelewem w ciągu 30 dni roboczych od daty dostarczenia danej partii

książek /

audiobooków i otrzymania faktury.
5. Podstawą dokonania zapłaty jest faktura, której płatność nastąpi przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy numer: ………………………………..w banku: ………………….
6. W przypadku zgłoszenia reklamacji Zamawiający zwolniony jest z obowiązku zapłaty
kwoty za zareklamowane egzemplarze do czasu wymiany książek / audiobooków na wolne
od wad.
7. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§5
1. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.
2. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do naliczenia kary umownej w przypadku:
1) braku możliwości skutecznego złożenia zamówienia przez Zamawiającego na
dostawę książek / audiobooków pomimo dostępności poszczególnych tytułów
wydawniczych w zasobach magazynu wirtualnego Wykonawcy lub bieżącej
informacji elektronicznej o nowościach wydawniczych;
2) niedotrzymania z wyłącznej winy Wykonawcy terminu realizacji zamówienia lub
dostawy książek / audiobooków przez Wykonawcę wskazanego w § 2 ust. 2
Umowy – Wykonawca zostanie obciążony karą umowną w wysokości 1% wartości
brutto niezrealizowanego w terminie zamówienia za każdy dzień opóźnienia
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3) niedotrzymania z wyłącznej winy Wykonawcy terminu realizacji zamówienia lub
dostawy książek / audiobooków wolnych od wad zamiast zareklamowanych
wskazanego w § 2 ust. 4 Umowy – Wykonawca zostanie obciążony karą umowną
w wysokości 1% wartości brutto wadliwego zamówienia za każdy dzień opóźnienia
4) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy – Wykonawca
zostanie obciążony karą umowną w wysokości 20% wartości brutto umowy
wskazanej w § 4 ust. 1 Umowy;
5) rozwiązania Umowy przez Zamawiającego na podstawie § 7 ust. 1 Umowy – w
wysokości 20% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy wartością brutto umowy
wskazaną w § 4 ust. 1 Umowy, a kwotą wynagrodzenia brutto wypłaconą
Wykonawcy z tytułu realizacji umowy do czasu rozwiązania Umowy.
3.

Wykonawcy przysługuje uprawnienie do naliczenia kary umownej w przypadku

rozwiązania Umowy przez Wykonawcę na podstawie § 7 ust. 1 Umowy – w wysokości 20%
kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy wartością brutto umowy wskazaną w § 4 ust. 1 Umowy,
a kwotą wynagrodzenia brutto wypłaconą Wykonawcy z tytułu realizacji umowy do czasu
rozwiązania Umowy.
4.

Zamawiającemu

przysługuje

prawo

potrącenia

naliczonych

kar

umownych

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
5.

Stronom

przysługuje

prawo

do

dochodzenia

odszkodowania

uzupełniającego,

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
6. Całkowita maksymalna odpowiedzialność Stron z z tytułu kar umownych jest ograniczona
do wartości brutto umowy wskazanej w § 4 ust. 1 Umowy.
7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Zamawiającego z tytułu kar umownych:
1)

za opóźnienie, z zastrzeżeniem przypadków, w których jest to uzasadnione
okolicznościami lub zakresem zamówienia;

2) za zachowanie, które nie jest związane w sposób bezpośredni lub pośredni z
przedmiotem umowy o wykonanie zamówienia publicznego lub jej prawidłowym
wykonaniem;
3) za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający;
4) w sytuacji ograniczenia zakresu zamówienia przez Zamawiającego, bez wskazania
minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron umowy o zamówienie publiczne.
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§6
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy wystąpi istotna zmiana
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i Zamawiający odstąpi od umowy
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim
przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należytego mu z tytułu
wykonania części umowy.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia, bez
wskazania uzasadnionej przyczyny, odbioru dostarczonego, nie wadliwego i zgodnego
z SWZ przedmiotu zamówienia przez 14 dni kalendarzowych.
3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust.1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej
i powinno zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.
4. Strona, z której winy zostało dokonane odstąpienie od umowy, niezależnie od kar
umownych, poniesie koszty wynikłe z odstąpienia od umowy.
§7
1.

Każda ze stron może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku
rażącego naruszenia przez drugą Stronę obowiązków wynikających z Umowy. Przed
rozwiązaniem Umowy Strona uprawniona wezwie Stronę naruszającą do usunięcia
naruszeń Umowy, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin, nie krótszy niż 7 dni od
otrzymania wezwania.

2.

Zamawiający może rozwiązać Umowę z zachowaniem dwutygodniowego okresu
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w przypadkach
uzasadnionych ważnym interesem Zamawiającego.
§8

Wykonawca przejmuje na siebie wszelką odpowiedzialność z tytułu roszczeń, z jakimi osoby
trzecie mogłyby wystąpić przeciwko Zamawiającemu z tytułu korzystania z należących do osób
trzecich praw na dobrach niematerialnych, a w szczególności praw autorskich, patentów,
wzorów użytkowych lub znaków towarowych, w odniesieniu do przedmiotu Umowy.
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§9
Zmiany umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową, a mogących wyniknąć w trakcie jej realizacji
mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j Dz. U. z 2019 r. poz. 2019.) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(t.j. Dz. U. z 2019 r., 1145 ze zm.).
§ 11
Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd
powszechny właściwy według siedziby Zamawiającego.
§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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