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Załącznik nr 4 
 

 
UMOWA  Nr ........................... 

 
 
Zawarta w dniu ………….. 2014 r. w Przasnyszu, pomiędzy: 
 
MIEJSKĄ BIBLIOTEKA PUBLICZNĄ W PRZASNYSZU, 
z siedzibą w Przasnyszu 06-300, ul. J.Kilińskiego 2 
NIP:  7611424336, Regon:  142144447                           
reprezentowaną przez: Dyrektora Biblioteki -  Małgorzatę Sobiesiak 
zwan /-ą, -ym/ dalej Zamawiającym: 
a 
…………………………………………………………………………………………………... 
z siedzibą w .................................................................................................................................. 
reprezentowan /-ą, -ym/ przez: 
1. ………………………………………………………………………………………………... 
2. ………………………………………………………………………………………………... 
zwan /- ą, - ym/ dalej Wykonawcą:w dniu ................................ 2014 roku, w Przasnyszu 
pomiędzy: 
........................................................................................................................................................... 
z siedzibą ............................................................................................................................. wpisaną 
w dniu .................r. do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez …..……………….................. 
w ...................................................... pod numerem KRS …………………...................... wg odpisu 
na dzień..............r., NIP............................................, REGON ........................................................... 
reprezentowanym przez: 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
zwanym dalej DOSTAWCĄ 
 
Zawarta umowa jest konsekwencją przeprowadzonego postępowania w formie rozeznania 
cenowego dla zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej 14 tys. Euro (art. 4 pkt.8  
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 
ze zm.).  w sprawie wyboru dostawcy na zakup i dostawę książek, nowości wydawniczych, wydanych w 
2014 i 2013 roku do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu nr MBP.DB.371.1.2014 z dnia  19.03.2014 
oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Dostawcy. 

  
 

§ 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. Szczegółowy zakres dostawy został określony w zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do 



    Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu 
  

ul. J. Kilińskiego 2  06-300 Przasnysz  

 tel./fax. 29 7564950  Adres e-mail: mbp.przasnysz@gmail.com  http://www.mbpprzasnysz.pl 

 

niniejszej umowy. 
§ 2 

1. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy wymieniony w §1 niniejszej umowy na 
własny koszt i ryzyko do 19 grudnia 2014 roku. Dzień 19 rudnia 2014 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, co 
najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem. 
3. Miejsce realizacji przedmiotu umowy: 

Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu, 
ul. J.Kilińskiego 2 
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 §1 niniejszej 
umowy. Koszty zwrotu ponosi Dostawca, forma zwrotu zostanie ustalona pomiędzy 
Zamawiającym a Dostawcą. 

8. Dokumentem stwierdzającym zrealizowanie przedmiotu umowy będzie protokół odbioru 
sporządzony przez Zamawiającego i podpisany przez upoważnionych przedstawicieli obu stron 
po przeprowadzeniu odbioru dostawy książek zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ofercie 
Dostawcy stanowiącej załącznik do niniejszej umowy. 

 
§ 3 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy wymienionego w §1 Zamawiający zapłaci Dostawcy kwotę 
brutto: ..............................................…………………………………..................……… PLN (słownie: 
......................................................................................................), w kwocie tej zostanie 
uwzględniony podatek VAT w wysokości ……........................... PLN. 

2. Zapłata nastąpi każdorazowo, po zakończeniu dostaw, na podstawie faktur VAT wystawionych 
przez Dostawcę, po podpisaniu przez obie strony końcowego protokołu odbioru przedmiotu 
umowy. 

3. Zapłata nastąpi przelewem na konto Dostawcy przez Zamawiającego w ciągu ………… dni od daty 
otrzymania faktury. 

4. Dostawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada nr NIP 
…………............................………. 

 
§ 4 

1. Dostawca gwarantuje, iż dostarczony przedmiot umowy jest wolny od wad technicznych i 
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błędów drukarskich. 
2. Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 12 miesięcy na przedmiot umowy 

dostarczony do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu, liczonych od następnego dnia po 
podpisaniu protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 8. Gwarancja obejmuje wszystkie 
wykryte wady powstałe w trakcie poprawnego, zgodnego z przeznaczeniem użytkowania. 

3. Naprawy gwarancyjne lub dostarczenie nowych egzemplarzy książek, zgodnie z udzieloną 
gwarancją, o których mowa w ust. 2. 

4. Dostawca 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. 

5. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień 
wynikających z gwarancji. 

6. 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 
Strony ustalają osoby odpowiedzialne za realizację umowy: 
· ze strony Zamawiającego - ............................................................... 
· ze strony Dostawcy -……......................................................... 
 

§ 6 
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy w formie 
kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach: 
2. Dostawca płaci Zamawiającemu kary za: 

2.1. Zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,10% wartości dostawy określonej w 
§ 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia 9 grudnia 2014 r. 

2.2. Zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy w wysokości 
0,10% wartości umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie 
wad, 

2.3. Odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy w wysokości 10% wartości 
umowy. 

 
§ 7 

1. Zakazana jest zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Dostawcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 4. 
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; 
2.2. Zmiana wysokości wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy. 

3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2, dopuszczalne są na następujących warunkach: 
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3.1. ad pkt 2.1): 
1) lit a) – w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiającego, 
2) lit b) – o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania; 
3.2. ad pkt 2.2) – w przypadku ustawowej zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług 
(VAT), od daty wejścia w życie ustawy zmieniającej stawkę podatku od towarów i usług – w 
zakresie zmiany tej stawki. 

4. W celu wywiązania się z terminu dostawy przedmiotu zamówienia przez wykonawcę, 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastępowania książek czasowo niedostępnych 
alternatywnymi pozycjami, po wcześniejszym uzgodnieniu poszczególnych pozycji z Wykonawcą. 
Podczas realizacji przedmiotu umowy ilość książek czasowo niedostępnych dla Dostawcy nie 
może przekroczyć 2% ilości pozycji określonych w szczegółowej specyfikacji. 

5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnego 
aneksu od umowy. 

 
 
 

§ 8 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047) 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. Do momentu przekazania przedmiotu umowy potwierdzonego protokołem końcowym 
podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli stron niniejszej umowy, Dostawca ponosi pełną 
odpowiedzialność za przedmiot umowy i wykonane prace. 
4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze są 
przeznaczone dla Zamawiającego oraz jeden dla Dostawcy. 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY        DOSTAWCA 
 
 
................................................................... .   ............................................................... 


