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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

 

WZÓR UMOWY  

 

 

zawarta w dniu ………… 2019 r. na podstawie Art. 4d ust.1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) pomiędzy: 

 

WOJEWÓDZKĄ BIBLIOTEKĄ PUBLICZNĄ  

IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ŁODZI 

 

90-508 Łódź, ul. Gdańska 100/102 

 

NIP 727-10-24-424 

REGON 000278161 

 

reprezentowaną przez: 

– Dyrektora 

– Głównego Księgowego 

 

zwaną w treści umowy Zamawiającym 

a firmą: 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

 

NIP  

REGON  

 

reprezentowaną przez: 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa 94 tytułów książek po 10 egzemplarzy każdy tytuł, dla 

Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, zgodnie  

z wykazem stanowiącym Załącznik nr … do umowy. 

2. W pojedynczym przypadku tytuł książki wyszczególniony w Załączniku nr … może ulec 

zamianie na inny, jedynie po uwzględnieniu przez zamawiającego uzasadnionego wniosku 

wykonawcy. 

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do 

wykonania przez niego przedmiotu umowy i nie przysługują mu względem Zamawiającego 

roszczenia z tytułu poniesienia dodatkowych kosztów. 
 

§ 2 

1. Termin wykonania zamówienia ustala się na 21 dni od dnia podpisania umowy. Realizacja 

zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Gdańskiej 100/102 w Łodzi, wejście C 

(parter), pokój C-31. 

2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zamówione książki na swój koszt i zapewnionym przez 
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siebie środkiem transportu. Jeżeli dostawa będzie wypadała w dniu wolnym od pracy lub poza 

godzinami pracy Zamawiającego, jej realizacja nastąpi w pierwszym dniu roboczym po 

wyznaczonym terminie. 

3. Wszelkie szkody powstałe podczas przewozu transportem Wykonawcy, obciążają Wykonawcę.  

4. Zamawiający zastrzega, że odbiór Przedmiotu zamówienia następować będzie jednorazowo lub  

sukcesywnie, stosownie do zamówień cząstkowych składanych Wykonawcy przez 

Przedstawiciela Zamawiającego.  
 

§ 3 

1. Ewentualne reklamacje dostaw z tytułu jakości lub ilości towaru składane będą Wykonawcy 

pisemnie lub za pośrednictwem faksu, niezwłocznie po ich stwierdzeniu. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację  

w ciągu 48 godzin od złożenia reklamacji, a w przypadku braku odpowiedzi reklamację uważać 

się będzie w całości za uznaną przez Wykonawcę. 

3. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni 

wymienić towar na wolny od wad, bądź uzupełnić braki ilościowe, na własny koszt,                                  

w przeciwnym wypadku Wykonawca zapłaci karę umowna zgodnie z § 6 . 
 

§ 4 

1. Osobą upoważnioną do kontaktów, a także do odbioru zamówień i składania reklamacji ze 

strony Wykonawcy jest: 

………………………………………………………………. 

Do kontaktów ze strony Zamawiającego jest: 

Małgorzata Cegiełko, tel. 42 663 03 53 

2. O ewentualnych zmianach w punkcie 1 strony przekażą sobie informacje w formie pisemnej. 
 

 

§ 5 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę netto w wysokości 

netto ......................................... PLN, słownie: .........................................................................../100 PLN plus 

obowiązująca stawka podatku VAT. Stawka podatku VAT w dniu zawarcia umowy wynosi 

……..%, tj. podatek wynosi ............... PLN słownie: .................................................................../100 PLN,                       

co  stanowi cenę  brutto ................................ PLN, słownie:.................................................../100 PLN 

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatne na podstawie jednej faktury 

lub częściowych faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę.  

3.     Faktura musi zawierać jednostkowe ceny netto  i brutto. 

4. Termin płatności faktury wynosi 30 dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu, przy czym     

dniem dokonania płatności jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Forma płatności –  

przelew na wskazane przez Wykonawcę konto. 

5.   Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca nie może przenieść na inny podmiot wierzytelności 

przysługujących mu względem Zamawiającego, a wynikających z niniejszej umowy. 
 

§ 6 

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu kary umowne:  

-  w wysokości 5% wartości umowy brutto za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które nie 

odpowiada Zamawiający, niezależnie od daty odstąpienia, 

- w wysokości 5zł za każdą z nie dostarczonych w terminie 7 dni książek (po złożonej 

reklamacji zgodnie z § 3 niniejszej umowy). 

2. Kary umowne mogą być egzekwowane również poprzez potrącenie z faktury Wykonawcy. 

3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie będzie pokrywać poniesionej szkody, strony 

mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego, na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. 
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§ 7 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, 

a ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy, strony zobowiązują się poddać rozstrzygnięciu 

właściwego dla Zamawiającego Sądu Powszechnego. 

 

§ 8 

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. 

 

§ 9 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy  

i 2 egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

Załącznik nr 1 – Wykaz książek 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 

 

 


