UMOWA NR DB.26.2.2019

Zawarta w dniu …………………………………… r. w Przasnyszu, pomiędzy:
MIEJSKĄ BIBLIOTEKA PUBLICZNĄ W PRZASNYSZU,
06-300 Przasnysz, ul. J.Dąbrowskiego 3
NIP: 7611424336, Regon: 142144447
reprezentowaną przez:
Małgorzata Sobiesiak – dyrektor
zwaną dalej Zamawiającym:
a
……………………………………………………….
………………………………………………………
NIP: ……………………………………………..
reprezentowaną przez:
…………………………………………………………..
Zwanym dalej Wykonawcą
Zawarta umowa jest konsekwencją przeprowadzonego postępowania w formie rozeznania
cenowego dla zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro (art. 4 pkt.8
Ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych Dz.U. z 2018, poz. 1986) w sprawie wyboru
dostawcy na zakup i dostawę książek, nowości wydawniczych do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu
nr DB.26.2.2019 z dnia 25.01.2019

§1
1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa książek wydawanych w wersji drukowanej i
elektronicznej (audiobooki), określonych opisem bibliograficznym: autor, tytuł, i rok
wydania, w jednym lub kilku egzemplarzach przeznaczonych dla Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Przasnyszu.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy wymieniony w §1 na własny
koszt i ryzyko do 31 grudnia 2019 roku. Dzień 31 grudnia 2019 r. jest ostatecznym dniem
realizacji umowy. Dostawa przedmiotu umowy odbywać się będzie, od poniedziałku do
piątku, w godzinach od 9:00 – 15:00.
2. Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego o gotowości dostawy telefonicznie
lub mailowo co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem.
3. Miejsce realizacji przedmiotu umowy:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Z.Nałkowskiej w Przasnyszu
ul. J.Dąbrowskiego 3
06-300 Przasnysz
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Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu
ul. Orlika 27A
06-300 Przasnysz
4. Rozpoczęcie pierwszej partii dostawy nastąpi w terminie najpóźniej do 20 dni od daty
podpisania umowy.
5. Zamawiający wymaga, aby dostarczane książki były nowe i nieużywane, wolne od wad,
odpowiadały standardom jakościowym i technicznym, nie były obciążone żadnymi prawami na
rzecz osób trzecich oraz aby spełniały wymagania Zamawiającego określone w specyfikacji.
6. Zamówione książki winny być dostarczone do Zamawiającego w nienaruszonych opakowaniach,
odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz wpływem czynników
atmosferycznych.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia dostarczonego przedmiotu umowy w
przypadku, gdyby nie odpowiadał jakościowo i ilościowo warunkom określonym w §2 pkt. 5
niniejszej umowy. Koszty zwrotu ponosi Wykonawca, forma zwrotu zostanie ustalona
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
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§3
Za wykonanie przedmiotu umowy wymienionego w §1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy
kwotę brutto: szacowana kwota zakupu do 40000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy
00/100),
Wykonawca udzieli rabatu od ceny detalicznej przedmiotu zamówienia w wysokości
………………………………
Zapłata nastąpi każdorazowo, po zakończeniu dostaw, na podstawie faktur VAT
wystawionych przez Wykonawcę.
Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy przez Zamawiającego w ciągu 30 dni od
daty otrzymania faktury.
Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada nr NIP ………………………………

§4
1. Wykonawca gwarantuje, iż dostarczony przedmiot umowy jest wolny od wad technicznych i
błędów drukarskich.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 12 miesięcy na przedmiot umowy
dostarczony do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu, liczonych od następnego dnia po
dniu realizacji zamówienia. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte wady powstałe w trakcie
poprawnego, zgodnego z przeznaczeniem użytkowania.
3. Wykonawca zobowiązuje się, że czas reakcji serwisu czyli okres czasu jaki upływa od chwili
zgłoszenia egzemplarza wadliwego do momentu naprawy/wymiany nie będzie dłuższy niż 14
dni.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania wymiany wyrobu wypadku gdy:
 stwierdzono wadę fabryczną, której nie można usunąć;
 dokonano dwóch napraw tego samego egzemplarza książki i zgłoszono trzecią wadę.
§5
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Strony ustalają osoby odpowiedzialne za realizację umowy:
· ze strony Zamawiającego – Małgorzata Sobiesiak
· ze strony Wykonawcy -…….........................................................
§6
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy w formie
kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:
2. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary za:
2.1. Zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy w wysokości
0,10% wartości danego zamówienia, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego
na usunięcie wad,
2.2. Odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wartości
umowy.
§7
1. Zakazana jest zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Dopuszcza się następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
2.1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:
a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnym terminie nie leży w interesie
Zamawiającego,
b) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie niniejszej umowy w określonym
pierwotnym terminie;
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnego
aneksu od umowy.
§8
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2018, poz. 1986) i przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Ewentualne roszczenia i spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane
polubownie i tylko w ostateczności rozpatrywane przez Sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla
siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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