
Załącznik nr 7

UMOWA

Zawarta w dniu  ............ r. w Lublinie
pomiędzy Miejską Biblioteką Publiczną im. H. Łopacińskiego w Lublinie, ul. Peowiaków 12
nr REGON  432318420    nr NIP  712-27-03-002
zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym
przez  Piotra Tokarczuka – Dyrektora MBP
a ........................................................................
nr REGON......................   nr NIP .......................
zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym
przez ............ – ...................................

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) o następującej treści:

§ 1
Przedmiotem umowy jest  dostawa prasy wydanej  przez  firmy wydawnicze  za  rok  2021 (od nr
1/2021 do ostatniego numeru z roku 2021) do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego
w  Lublinie  zgodnie  z ofertą  i  warunkami  określonymi  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków
Zamówienia.

§ 2
Zamawiający  zleca,  a  Wykonawca  przyjmuje  obowiązek  dostawy  prasy  o  tytułach  i  liczbie
określonych  w  Specyfikacji  technicznej  zamówienia  stanowiącej  załącznik  nr  5  Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.

       § 3
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian co do ilości tytułów dostarczanych wydawnictw
prasowych spowodowanej zmienną sytuacją na rynku czytelniczym. O każdej planowanej zmianie
Wykonawca  zostanie  powiadomiony  przynajmniej  na  14  dni  przed  rozpoczęciem  kwartału,
w którym ma  nastąpić  zmiana.  Powyższa  zmiana  będzie  dla  Dostawcy wiążąca  i  będzie  miała
odzwierciedlenie w fakturze i rozliczeniach finansowych.

§ 4
1.  Termin  rozpoczęcia  realizacji  przedmiotu  umowy ustala  się  na  1  stycznia  2021  r.,  a  termin
zakończenia realizacji przedmiotu umowy na dzień 31 grudnia 2021 r.
2.  W  okresie  wymienionym  w  ust.  1  zrealizowana  zostanie  dostawa  wszystkich  egzemplarzy
wydawnictw prasowych objętych umową z zastrzeżeniem § 3.

§ 5
1.  Strony zgodnie  oświadczają,  że  Zamawiający dostarczył  Wykonawcy formularz  Specyfikacji
Istotnych  Warunków  Zamówienia,  zawierający  m.in.  istotne  dla  Zamawiającego  postanowienia
i zobowiązania Wykonawcy oraz, że są one wprowadzone do niniejszej umowy.
2.  Specyfikacja  Istotnych  Warunków  Zamówienia  i  dokumenty  w  niej  zawarte  oraz  oferta
Wykonawcy stanowią integralną część umowy.

§ 6
1. Dostawca zobowiązuje się do dostarczania:

1) prasy codziennej z wyjątkiem prasy wymienionej w pkt 2) – w dniu wydania do godz. 8.00



2)  prasy wydawanej  w weekendy –  w najbliższym dniu  roboczym wraz  z  prasą  codzienną,
z wyjątkiem Filii nr 2, 6, 9, 26, 29, 32, 35, 36, 38, 40, do których powinna być dostarczona
w dniu wydania do godz. 8:00
3) prasy innej niż wymieniona w pkt 1) i 2) - najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych następujących
po dniu wydania.

2. Prasa będzie dostarczana do punktów odbioru określonych w Załączniku do Umowy.
3. Zrealizowanie dostawy objętej umową nastąpi w momencie odbioru prasy przez Zamawiającego
zgodnie ze specyfikacją.
4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktur częściowych obejmujących okres jednego
kwartału  kalendarzowego  z  tytułu  zrealizowania  części  przedmiotu  zamówienia  w  tym okresie
(w danym kwartale) nie wcześniej niż 45 dni od rozpoczęcia kwartału.

§ 7
1. Strony ustalają, że maksymalna wartość brutto zamówienia objętego umową zgodnie ze złożoną
ofertą w przetargu nieograniczonym wynosi  .....................złotych.

Słownie: .......................................................
Kwota powyższa zawiera podatek VAT.

2. Z tytułu zrealizowanej dostawy Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości
wynikającej z sumy iloczynów egzemplarzy dostarczonych wydawnictw prasowych oraz ich ceny
jednostkowej wg sposobu obliczenia ceny zamieszczonej w kosztorysie ofertowym.
3. Kwoty wynagrodzenia opisane w ust. 1 i 2 zawierają wszystkie koszty, które ponosi Wykonawca,
w tym koszty wytworzenia, koszty praw autorskich, koszty składowania, transportu, podatku i zysk
Wykonawcy. Ceny te muszą być zgodne z kosztorysem ofertowym.

                                                                              § 8
1.  Zapłata  nastąpi  na  podstawie  faktury  VAT,  przelewem  na  konto  Wykonawcy  wskazane  na
fakturze,  w  ciągu  30  dni  od  daty  dostarczenia  i  odbioru  prawidłowo  wystawionej  faktury  do
siedziby Zamawiającego.
2. W razie opóźnienia w zapłacie należności pieniężnych z tytułu realizacji tej umowy, Wykonawca
ma prawo naliczyć ustawowe odsetki za opóźnienie.

                                                                              § 9
1. Strony dopuszczają zmiany umowy w następujących okolicznościach:

a)  w przypadku zmiany obowiązujących przepisów –  w zakresie  koniecznym do dostosowania
umowy do obowiązujących przepisów;

b)  w przypadku zmiany/likwidacji  tytułów prasy określonej  w załączniku – w zakresie  zmiany
wykazu tytułów prasy określonego w załączniku,

c)  zmiana  organizacyjna  po  stronie  Zamawiającego  (zwiększenie/zmniejszenie)  liczby  filii  –
w zakresie liczby dostarczanych tytułów.

2. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie
pod rygorem nieważności (aneks).
3.  Niedopuszczalna jest  jednak pod rygorem nieważności  zmiana postanowień zawartej  umowy
oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy
ich  uwzględnieniu  należałoby  zmienić  treść  oferty,  na  podstawie  której  dokonano  wyboru
Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 10
W przypadku obowiązywania lub ustanowienia ograniczeń w zakresie funkcjonowania bibliotek,
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji  z  tytułów prasowych będących w kolportażu
Wykonawcy lub zmiany ilości  egzemplarzy,  dostarczanych do Zamawiającego bez konieczności
zmiany umowy. Zmiany zamówienia będą dokonywane przez Zamawiającego w formie pisemnej
(dopuszczalna jest zamiast formy pisemnej również droga elektroniczna i faksowa). Z tego tytułu



Wykonawcy  nie  będą  przysługiwały  żadne  roszczenia.  W  przypadku  zmian,  o  których  mowa
w zdaniach  pierwszym  i  drugim,  Wykonawca  uwzględni  zmianę  poczynając  od  najbliższego
numeru prasy, lub poinformuje Zamawiającego o realnym terminie zmian.

§ 11
W razie  wystąpienia  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  miesiąca  od  powzięcia  wiadomości  o  powyższych
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego
mu z tytułu wykonanej części Umowy.

§ 12
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, niezależnie
od  prawa  Zamawiającego  do  odstąpienia  od  umowy  w  całości  albo  w  niewykonanej  części,
Zamawiającemu przysługuje prawo o obciążenia Wykonawcy karami umownymi:  

1) za opóźnienie Wykonawcy w dostawie prasy w stosunku do terminów określonych w umowie
- w wysokości 0,1% kwoty określonej w § 7 ust.1 umowy za każdy dzień opóźnienia,
2)  w  pozostałych  przypadkach  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  umowy  przez
Wykonawcę - w wysokości 10% kwoty określonej w § 7 ust.1 umowy za każde naruszenie.

2.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  zapłaty  kary  umownej  w  terminie  wskazanym  przez
Zamawiającego w wezwaniu do zapłaty.
3.  W przypadku bezskutecznego upływu terminu Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia
wymienionej kary umownej z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość
zapłaconej kary umownej na zasadach ogólnych (art. 471 i następne Kodeksu Cywilnego).

§ 13

1.  Zamawiającemu  przysługuje  prawo  odstąpienia  od  niniejszej  umowy w  każdym  czasie  jej
realizacji, w tym także prawo do częściowego odstąpienia od umowy ze skutkiem na przyszłość, za
zapłatą  Wykonawcy  wynagrodzenia  wyłącznie  za  dostawy  zrealizowane  do  chwili  złożenia
oświadczenia o odstąpieniu od umowy, z zachowaniem prawa do odszkodowań i kar umownych
określonych niniejszą umową, jeżeli:

1)  Wykonawca  opóźni  dostawy o  więcej  niż  14  dni  w  stosunku  do  terminów  określonych  w
Umowie;

2)  Wykonawca  nie  wykonuje  dostaw  zgodnie  z  umową  lub  nienależycie  wykonuje  swoje
zobowiązania umowne;

3)  Wykonawca wykonuje dostawy za pomocą podwykonawców bez uprzedniej  pisemnej  zgody
Zamawiającego.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy obowiązany jest do dokonania odbioru dostaw oraz
do zapłaty wynagrodzenia za dostawy, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, na zasadach
określonych w Umowie.

§ 14
Udostępnianie osobom trzecim treści i warunków realizacji umowy może odbywać się na zasadach
określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

§ 15
1.  Strony  zobowiązują  się  do  przetwarzania  danych  osobowych  przekazywanych  na  potrzeby
realizacji  niniejszej  umowy zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa  z  zastrzeżeniem,  że
przetwarzanie danych osobowych przez Wykonawcę polega wyłącznie na ich czasowym posiadaniu
na potrzeby realizacji niniejszej umowy.



2. Strony zobowiązane są do zabezpieczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa danych
osobowych przetwarzanych w związku z realizacją niniejszej umowy.

3. W związku z gromadzeniem przez Zamawiającego danych osobowych niezbędnych do realizacji
niniejszej  umowy  Zamawiający  przekazał  Wykonawcy  w  rozdziale  XIX  SIWZ  klauzule
informacyjne zgodnie z art. 13 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),  a  Wykonawca  oświadcza,  że  zapoznał  się  z  tymi
klauzulami.

      § 16

W  razie  powstania  sporu  na  tle  wykonania  niniejszej  umowy  o  dostawę  prasy  w  sprawie
zamówienia publicznego właściwym do rozpoznania sprawy jest Sąd Powszechny w Lublinie.

§ 17
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz 
przepisy ustawy – prawo zamówień publicznych.

§ 18
Umowę niniejszą sporządza się w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA


