załącznik nr 5

Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”
Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych
„Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa”

Umowa nr …/2019
/wzór/
zawarta w dniu … 2019 r. w Bytomiu
pomiędzy:
Miejską Biblioteką Publiczną im. prof. Władysława Studenckiego w Bytomiu,
adres: Plac Jana III Sobieskiego 3, 41-902 Bytom
reprezentowaną przez:
mgr Dariusza Kota - Dyrektora Biblioteki przy kontrasygnacie Głównego Księgowego Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Bytomiu – mgr Justyny Krajnik
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
……………………………………………………………………………………………….…………
z siedzibą w : ……………….……………………………, przy ul. …………………………………..
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ……………………………….,
NIP

…………………………………..,

reprezentowanym

zgodnie

z

REGON

obowiązującymi

………………………………………..,
zasadami

reprezentacji

przez

……………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”,
§ 1.
TRYB POSTĘPOWANIA
Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta zgodnie z przeprowadzonym konkursem
ofert w związku z art. 4d ust. 1 pkt 2 i art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
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publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z dnia 16.10.2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) oraz zgodnie z § 22
ust. 1 pkt 2 Zarządzenia nr 295/17 Prezydenta Bytomia z dnia 01 sierpnia 2017 r., w sprawie
wprowadzenia i stosowania regulaminu udzielania zamówień publicznych przez miejskie jednostki
organizacyjne, z późn. zm. (Regulamin udzielania zamówień publicznych – będący załącznikiem do
wspomnianego zarządzenia - § 12 ust. 1 pkt 1 i § 13).
§ 2.
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest zakup nowości wydawniczych w wersji drukowanej i dźwiękowej
zapisanej na nośnikach CD (tzw. książka mówiona, audiobook) z zakresu różnych dziedzin
wiedzy dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof. Władysława Studenckiego w Bytomiu.
Zamówienie obejmuje także dostawę (wraz z transportem) książek wydawanych w wersji
drukowanej i dźwiękowej zapisanej na nośnikach CD (w jednym lub kilku egzemplarzach), które
zostaną określone za pomocą opisu bibliograficznego zawierającego takie informacje jak: autor,
tytuł, nazwa wydawnictwa, miejsce i rok wydania w postępowaniu nr DGO.2731.1.3.2019.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy:
1) Zgodnie ze złożoną ofertą (załącznik nr 1) z dnia ……. 2019 r.;
2) Zgodnie z tytułami i ilościami książek opisanych w następujących Formularzach ofertowych:
a. Wykaz książek drukowanych: książki dla dzieci i młodzieży (załącznik nr 2),
b. Wykaz książek drukowanych: książki beletrystyczne i popularnonaukowe (załącznik nr 3),
c. Wykaz książek mówionych zapisanych na nośniku CD (audiobooki), (załącznik nr 4),
wypełnionymi w całości (w odniesieniu do wszystkich pozycji) w rubryce ”cena”, cenami brutto
zaproponowanymi przez Wykonawcę.
3) Z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i z należytą starannością.
§ 3.
WARTOŚĆ UMOWY
1. Strony ustalają, iż wynagrodzenie brutto Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej
umowy, zgodnie ze złożoną ofertą, wyniesie wraz z podatkiem VAT …….. zł,
słownie brutto: ………………. zł,
(kwota netto: ………… zł, plus podatek VAT: …………. zł).
2. Kwota brutto, o której mowa w ust. 1, uwzględnia obowiązującą w dacie zawierania niniejszej
umowy stawkę podatku VAT oraz obejmuje wszystkie inne koszty, jakie powstaną (lub mogą
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powstać) w związku z zakupem i dostawą przedmiotu niniejszej umowy, w tym m.in. koszty
dostawy.
3. Kwota, o której mowa w ust. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec
Zamawiającego z tytułu wykonania niniejszej umowy.
4. Strony zgodnie oświadczają, iż Zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy, naliczone przez Zamawiającego kary umowne.
§ 4.
TERMIN, MIEJSCE I WARUNKI DOSTAWY
1.

Przedmiot umowy, o którym mowa w § 2 umowy, zostanie dostarczony do siedziby
Zamawiającego w terminie do dnia ……. 2019 roku.

2.

Wykonawca dostarczy przedmiot umowy, o którym mowa w § 2 własnym transportem, na
własny koszt i na własne ryzyko do siedziby Zamawiającego oraz dokona jego rozładunku do
miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

3.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu książki w stanie nienaruszonym, tj.
bez wad i pomyłek wydawcy, a także uszkodzeń mechanicznych, a w odniesieniu do książek
zapisanych w wersji mówionej na nośnikach CD (tzw. audiobooków) – bez uszkodzeń
mechanicznych opakowań.

4.

Zamawiającemu, w terminie 10 dni od daty dostarczenia książek i audiobooków do siedziby
Zamawiającego, przysługuje uprawnienie do ich sprawdzenia pod względem ich ilości i jakości.

5.

W przypadku stwierdzenia niezgodności ilościowej lub jakościowej w dostarczonym
zamówieniu (rozumianej jako dostarczenie odmiennej liczby egzemplarzy niż wskazana
w zamówieniu lub dostarczeniu książek i audiobooków w stanie uszkodzonym lub noszącym
ślady użytkowania) Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić brakujące tytuły lub wymienić
uszkodzone książki i audiobooki najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia
reklamacji.

6.

Reklamacja może zostać zgłoszona Wykonawcy za pomocą poczty tradycyjnej nadanej na adres
siedziby Wykonawcy, poczty elektronicznej wysłanej na adres e-mail: ……………………, lub
telefonicznie (pod numerem …………………………….).

7.

Dostawa lub wymiana książek i audiobooków objętych reklamacją nastąpi każdorazowo na
koszt Wykonawcy.

8.

Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy nie jest własnością osób trzecich, nie jest
obciążony prawem osób trzecich oraz jest wolny od wad i spełnia warunki określone w ofercie.
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§ 5.
GWARANCJE
1.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji zgodnie ze złożoną ofertą. Termin gwarancji
wynosi …. miesięcy na poszczególne egzemplarze książek będące przedmiotem niniejszej
umowy i liczony jest od daty doręczenia zgodnego z zamówieniem egzemplarza książki lub
audiobooka do siedziby Zamawiającego.

2.

W przypadku zgłoszenia reklamacji, termin określony w ust. 1 liczony będzie od dostarczenia
Zamawiającemu wymienionego egzemplarza książki lub audiobooka.

3. Postanowienia niniejszej umowy nie wyłączają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi.
§ 6.
WARUNKI PŁATNOŚCI WYNAGRODZENIA
1. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktur VAT uwzględniających podział tematyczny
zamówionych książek i audiobooków określony w złożonych formularzach ofertowych, co
oznacza, że dla każdego z wymienionych poniżej formularzy Wykonawca zobowiązany jest
wystawić odrębne faktury VAT:
a) „Formularz ofertowy - Wykaz książek drukowanych: książki dla dzieci i młodzieży”;
b) „Formularz

ofertowy

-

Wykaz

książek

drukowanych:

książki

beletrystyczne

i popularnonaukowe”;
c) „Formularz ofertowy - Wykaz książek mówionych na nośniku CD (audiobooki)”.
2. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie należne Wykonawcy w terminie 21 dni od daty
prawidłowo wystawionej i doręczonej Zamawiającemu faktury VAT.
3. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
w fakturze, z zastrzeżeniem, iż za datę dokonania płatności uważana będzie data obciążenia
rachunku Zamawiajacego.
4. Wykonawca wyraża zgodę na zastosowanie podzielonej płatności – Split Payment.
5. Suma wynagrodzenia wynikającego z faktur wystawionych przez Wykonawcę musi być zgodna
z wartością przedmiotu niniejszej umowy określoną w § 3 ust. 1 umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania porządku alfabetycznego pozycji książkowych
i audiobooków wskazanych w poszczególnych fakturach.
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§ 7.
ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI STRON ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE
WYKONANIE UMOWY
1.

Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną według następujących zasad:

a) W przypadku rozwiązania przez Wykonawcę niniejszej umowy z przyczyn nie leżących po
stronie Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10%
całkowitej ceny brutto przedmiotu niniejszej umowy określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
b) W przypadku opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy z przyczyn nie leżących po stronie
Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% ceny
brutto przedmiotu niniejszej umowy określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia.
2.

Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w zakresie
przewyższającym wartość zastrzeżonej kary umownej.

3.

Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty Wykonawcy kary umownej w przypadku
rozwiązania niniejszej umowy bez

zachowania okresu

wypowiedzenia z

przyczyn

niedotyczących Wykonawcy, w wysokości 10% całkowitej ceny brutto przedmiotu niniejszej
umowy określonej w § 3 ust. 1 umowy.
§ 8.
WYPOWIEDZENIE UMOWY I ZASADY ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1.

Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem
dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.

2.

Niezależnie od uprawnienia wynikającego z ust. 1, Zamawiający może rozwiązać umowę z
zachowaniem pięciodniowego okresu wypowiedzenia również w przypadku zaistnienia istotnej
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie będzie leżało w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawierania.

3.

W przypadku rozwiązania umowy za wypowiedzeniem, Wykonawca uprawniony jest do
żądania zapłaty wynagrodzenia wyłącznie za część przedmiotu umowy, która została wykonana
zgodnie z umową.

4.

W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, w tym
w szczególności postanowień dotyczących terminu wykonania umowy, postanowień
określających warunki ilościowe i jakościowe przedmiotu niniejszej umowy, a także
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postanowień

określających

zakres

i

sposób

wykonania

obowiązku

reklamacyjnego

spoczywającego na Wykonawcy, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy.
5.

W razie wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 4, Zamawiający wezwie Wykonawcę do
zaprzestania naruszania umowy, wyznaczając Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin - nie
dłuższy niż 7 dni od dnia odbioru wezwania. Po upływie wyznaczonego terminu Zamawiający
uprawniony będzie do odstąpienia od umowy.

6.

W razie odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do
zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej w wysokosci 10% całkowitej ceny brutto
przedmiotu niniejszej umowy określonej w § 3 ust. 1 umowy. Zamawiajacy jest uprawniony do
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w zakresie przewyższajacym wartość
zastrzeżonej kary umownej.

7.

Złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu lub odstąpieniu od umowy wymaga dla swej
skuteczności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i doręczenia oświadczenia
na adres siedziby drugiej strony umowy podany w niniejszej umowie.
§ 9.
ZMIANA UMOWY

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w następujących
przypadkach:
1. Zmiany ceny brutto w przypadku zmian obowiązujących stawek podatku VAT.
2. Zmianę tytułu książki/książek na inny tytuł książki/książek uzgodnioną z Zmawiającym, o tej
samej wartości w przypadku, gdy nakład tytułu książki/książek zostanie wyczerpany w okresie
realizacji umowy, z zastrzeżeniem, iż warunkiem zmiany umowy w tym zakresie będzie
przedłożenie Zamawiającemu przez Wykonawcę oświadczenia o wyczerpaniu nakładu,
potwierdzonego przez wydawnictwo lub dystrybutora książki.
3. Zmniejszenia ilości tytułów książek w sytuacji, gdy nakład tytułu książki/książek zostanie
wyczerpany w okresie realizacji umowy, z zastrzeżeniem, iż warunkiem zmiany umowy w tym
zakresie będzie przedłożenie Zamawiającemu przez Wykonawcę oświadczenia o wyczerpaniu
nakładu, potwierdzonego przez wydawnictwo lub dystrybutora książki.
4. Wartość umowy zostanie obniżona o wartość niedostarczonych pozycji wskazanych pisemnie
przez Wykonawcę.
5. Każdorazowa zmiana umowy wymaga sporządzenia aneksu w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
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§ 10.
RODO
1. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, Strony
udostępniają sobie wzajemnie dane osobowe (dane służbowe) reprezentantów Stron, osób
wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz osób odpowiedzialnych za koordynację i realizację
niniejszej umowy, których przetwarzanie jest konieczne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów administratora, tj. zawarcia i wykonania przedmiotowej umowy.
2. Na podstawie art. 14 RODO oświadcza się, że:
a) Miejska Biblioteka Publiczna im. prof. W. Studenckiego w Bytomiu, jest administratorem
danych osobowych dotyczących osób ze strony /nazwa Wykonawcy/ w /miejscowość/;
b) /nazwa Wykonawcy/ w /miejscowość/ jest administratorem danych osobowych dotyczących
osób ze strony Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof. W. Studenckiego w Bytomiu.
3. Strony zobowiązują się do wyznaczenia osób odpowiedzialnych za kontakt oraz realizację
obowiązków Administratora:
a) ze strony MBP osobą do kontaktu jest …, tel. …, e–mail: …;
b) ze strony Wykonawcy osobą do kontaktu jest: …, tel. …, e–mail: …
4. Strony oświadczają, że przekazały osobom o których mowa w ust. 3 informacje określone w art.
14 RODO, w związku z czym, na podstawie art. 14 ust. 5 lit. a RODO, zwalniają się wzajemnie
z obowiązku informacyjnego względem tych osób.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez Strony w trakcie okresu realizacji niniejszej umowy
oraz w okresie niezbędnym dla potrzeb ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami
z tytułu umowy, a także na podstawie przepisów archiwizacyjnych.
6. Strony umowy posiadają prawo do: dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia
sprzeciwu.
7. Wyznaczono Inspektorów Ochrony Danych (IOD):
a) z IOD wyznaczonym przez Zamawiającego można kontaktować się pod adresem e–mail:
iod@biblioteka.bytom.pl;
b) z IOD wyznaczonym przez Wykonawcę można kontaktować się pod adresem e–mail:…
8. Strony mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych

z

siedzibą

w

Warszawie

(00-193

Warszawa)

przy

ul.

Stawki
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w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy
RODO.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek zawarcia umowy.
10. Dane osobowe nie będą poddane profilowaniu, ani przekazywane do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym
na podstawie przepisów prawa oraz powierzone na podstawie umowy powierzenia zawartej na
piśmie, z podmiotami świadczącymi usługi na zlecenie Stron.
§ 9.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wykonawca nie może przenieść swych praw lub zobowiązań wynikających z niniejszej umowy
na rzecz osoby trzeciej, bez pisemnej zgody Zamawiającego.
2. Niniejsza umowa w sposób całościowy i ostateczny reguluje prawa i obowiązki stron związane
z jej przedmiotem. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego.
4. Strony oświadczają, iż dążyć będą do ugodowego rozwiązywania wszelkich sporów mogących
wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy. W przypadku niemożności osiągnięcia
porozumienia, spory rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowę

sporządzono

w

2

jednobrzmiących

egzemplarzach,

jeden

egzemplarz

dla

Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

...............................................

................................................

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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