
UMOWA NR  

zawarta w Łodzi w dniu ………………… r. na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) pomiędzy: 

 

WOJEWÓDZKĄ BIBLIOTEKĄ PUBLICZNĄ 

IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ŁODZI 

90-508 Łódź, ul. Gdańska 100/102 

NIP 727-10-24-424 

REGON 000278161 

reprezentowaną przez: 

Piotra Bierczyńskiego – Zastępcę Dyrektora 

Małgorzatę Leśniewicz - Głównego Księgowego 

zwaną w treści umowy Zamawiającym 

a firmą:  

reprezentowaną przez: 

…………………………………. 

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa gazet i czasopism/ gazet/czasopism1 do zbiorów Wojewódzkiej 

Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, w roku 2020, określonych  

w Załączniku do umowy, zgodnie z treścią Zapytania ofertowego w przedmiotowym postępowaniu 

oraz złożoną ofertą z dnia…………………………… r.  

2. Terminem wykonania umowy jest rok 2020. W przypadku tytułów, których numery za 2020 r. 

ukażą się z opóźnieniem, umowa zawarta z wykonawcą obejmuje również dostawy do końca 2021 r. 

3. W przypadku wątpliwości, czy dostawa dotyczy właściwych numerów, konieczne jest przed 

dostawą potwierdzenie, czy dany wolumin odpowiada zamówieniu (dotyczy np. pozycji wydanych 

przez Zakład Wydawnictw Statystycznych GUS). 

 

 

                                                           
1 W zależności od wygranych pozycji 



§ 2 

Wykonawca zobowiązuje się do: 

1. Dostarczania gazet i czasopism do holu biblioteki do 7:30 od poniedziałku do soboty  

(z ewentualnym wyłączeniem sobót w okresie letnich wakacji). 

2. Zawarcia dziennej specyfikacji dostarczanych gazet i czasopism według tytułów i numerów. 

3. Uporządkowania pozycji na fakturze alfabetycznie wg tytułów, poszczególne pozycje faktury 

powinny zawierać numery czasopisma, którego dotyczą, cena netto pozycji na fakturze powinna 

zawierać ewentualny upust (cena netto minus rabat). 

4. Wystawiania odrębnej faktury dla każdej części zamówienia, osobno dla gazet załącznik „1a”  

i osobno dla pozostałych czasopism załącznik „1b”. 

5. Faktury za gazety (załącznik „1a”) wystawiane będą za kwartał z góry do 10 dnia rozpoczynającego 

dany kwartał, płatność 30 dni od daty dostarczenia faktury. 

6. Faktury za czasopisma (załącznik „1b”) wystawiane będą 1 raz w miesiącu w ostatnim dniu 

miesiąca za dostarczone w nim czasopisma, powinny być one dostarczane do biblioteki do 5 dnia 

następnego miesiąca. Płatność 30 dni od daty dostarczenia faktury, w uzasadnionych przypadkach 

(np. dostaw w 2020 r., itp.) dopuszcza się faktury częściej, wraz z dostarczanymi egzemplarzami. 

7. Wystawiania faktur korygujących w przypadku braku możliwości dokonania wymiany egzemplarzy 

wadliwych lub niedostarczenia zamówionych egzemplarzy. 

8. Informowania Zamawiającego w formie pisemnej za każdym razem o zaprzestaniu ukazywania się 

danego tytułu niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od powzięcia przez niego tej 

wiadomości oraz wystawienia faktury korygującej, jeśli jest taka potrzeba. 

9. Wymiany publikacji wadliwych na wolne od wad, w terminie 14 dni od daty powzięcia przez 

Wykonawcę informacji o wadzie (złożenia reklamacji przez Zamawiającego). Wykonawca dostarczy 

brakujące numery czasopism niezwłocznie, po uzyskaniu informacji od Zamawiającego o brakach. 

§ 3 

Zamawiający zobowiązuje się do: 

1. Dokonania zapłaty za dostawy w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury. 

2. Odbierania i każdorazowego sprawdzania dostarczonych czasopism, co do ilości i jakości poprzez 

porównanie zawartości paczki z doręczoną specyfikacją oraz złożenia ewentualnej reklamacji 

telefonicznie, mailem lub faksem do Wykonawcy. 

3. Zwracania egzemplarzy wadliwych Wykonawcy, na koszt Wykonawcy, w terminie nie dłuższym niż 

7 dni licząc od daty ich wykrycia przez Zamawiającego i zawiadomienia Wykonawcy za pomocą 

pisemnej reklamacji. 

 
 



§ 4 
 

1. Za realizację przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, zgodnie ze złożoną ofertą z 
dnia …………….. r., wynikające z ilości i rodzaju faktycznie dostarczonych tytułów gazet i czasopism,  
w kwocie netto: 
 - za gazety: ………….. zł (słownie: …………………………… ), powiększonej o obowiązujący podatek VAT, 
- za czasopisma: ……………. zł ( słownie: …………………………………)  powiększonej o obowiązujący 
podatek VAT, 
2.Ceny za poszczególne tytuły zamówionych gazet i czasopism oraz za ich prenumeratę nie mogą ulec 
zmianie przez cały okres obowiązywania umowy. 
3.Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy, w terminie  
30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 
 

§ 5 

1.Osobą upoważnioną do kontaktów, a także do odbioru zamówień i odbierania reklamacji ze strony 
Wykonawcy jest …………. 
tel. ………………….. 
 
Do kontaktów ze strony Zamawiającego jest Piotr Boczkowski – Kierownik Działu Gromadzenia i 
Opracowania Zbiorów: 
tel. 42/663 03 39, 663 03 44, 663 03 45 
 
2.Strony poinformują się wzajemnie, w formie pisemnej, o każdorazowej zmianie osób wymienionych 
w ust. 1. 

§ 6 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formę odszkodowania dla Zamawiającego będą stanowiły kary 

umowne naliczane z następujących tytułów: 

a) za każdy niedostarczony numer/zeszyt gazety lub czasopisma, lub jego części (dodatek) 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości wartości numeru/zeszytu, 

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanego przedmiotu umowy. 

2. Kary umowne egzekwowane będą również poprzez potrącenie z faktury Wykonawcy. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku 

wystąpienia szkody przenoszącej wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

§ 7 

W razie zaistnienia 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 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym 

wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części 

umowy. 

 

 



§ 8 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,  

a ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy, strony zobowiązują się poddać rozstrzygnięciu 

właściwego dla Zamawiającego Sądu Powszechnego. 

§ 9 

Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy i 2 egz. dla 

Zamawiającego. 

Załącznik – Wykaz gazet i czasopism 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                                          WYKONAWCA: 

 

 


