UMOWA nr ….......
Zawarta w dniu ….................... w Wodzisławiu Śląskim pomiędzy:
Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Wodzisławiu Śląskim,
ul. Daszyńskiego 2, reprezentowaną przez Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki
Publicznej Ewę Wrożyna-Chałupską, zwaną w treści umowy „Zamawiającym”
a,…......................................................................................................................................
zwaną w treści umowy „Wykonawcą”.
§1
Umowa zostaje zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 tekst jednolity ze
zmianami).
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu książki od dnia podpisania
umowy do …................................................................................................................
2.

Dostawa książek odbędzie się jednorazowo.

3. Dostawa zamówionych książek
do siedziby Zamawiającego transportem
Wykonawcy możliwa jest w godzinach od 7:30 do 15:30 do Działu
Gromadzenia i Opracowania Zbiorów – I piętro w budynku Miejskiej i Powiatowej
Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Daszyńskiego 2.
4. Całość kosztów realizacji zamówień na dostawę książek obciąża Wykonawcę.
§3
1. Cena za wszystkie książki przeznaczone dla Biblioteki wynosi ....................zł brutto.

§4
Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność za zrealizowaną dostawę książek
w terminie 21 dni od otrzymania faktury, a w przypadku przekroczenia ustalonego
terminu zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej za zwłokę.
Zapłata
należności
nastąpi
przelewem
na
konto
Wykonawcy
….........................................................................................................................................

§5
W przypadku zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany
jest w terminie 7 dni od jej otrzymania uzupełnić braki jakościowe, tytułowe i ilościowe
dostarczonych uprzednio książek.
§6
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) w kwocie 100,00 zł, za każdy dzień zwłoki niedostarczenia książek w terminie
przewidzianym w § 2 pkt 1,
§7
Każdej ze stron przysługiwać będzie prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia
w przypadku niewywiązywania się przez drugą stronę z obowiązków określonych tą
umową, po bezskutecznym pisemnym wezwaniu drugiej strony do zmiany sposobu
wykonania umowy.
§8
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
2. Ewentualne spory wynikłe w toku realizacji postanowień umowy strony poddają pod
rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
§9
Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do dnia ….......................................................
§ 10
Integralną część umowy stanowi oferta złożona przez Wykonawcę.
§ 11
Umowę zawarto w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej
strony.
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