Załącznik nr 8 do SWZ

WZÓR UMOWY
UMOWA
na systematyczną dostawę książek w listopadzie i grudniu 2021 roku oraz w 2022
roku
zawarta dnia …….. 2021 r. w Łodzi pomiędzy:
Biblioteką Miejską w Łodzi z siedzibą w Łodzi (91-415) przy pl. Wolności 4
NIP: 7252249694, REGON: 369129529
zwaną dalej Zamawiającym lub BMwŁ reprezentowaną przez:
………………. – Dyrektora
przy kontrasygnacie ………………… – Głównej Księgowej
a……………………………………………………………………………………………….
reprezentowanym przez …………………………………………………………………….
zwanym dalej Wykonawcą
Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, na podstawie wyboru dokonanego
zgodnie z art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, gdzie
Zamawiający jest formalnie zwolniony ze stosowania ustawy Pzp na podstawie art. 11
ust. 5 pkt 2 i stosuje wybrane przepisy ustawy Pzp dobrowolnie, o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1.

2.
3.

Przedmiotem umowy jest systematyczna dostawa książek w listopadzie i grudniu
2021 roku oraz w 2022 roku. Kod klasyfikacji przedmiotu zamówienia według
Wspólnego Słownika Zamówień 22113000-5 – książki biblioteczne. Dostawa
winna obejmować według zaktualizowanego planu finansowo-księgowego na rok
2021 oraz projektu planu na rok 2022 Zamawiającego nie mniej niż 25000 wol.
książek. Ostateczna ilość książek stanowiących przedmiot zamówienia
uzależniona będzie od:
a. wysokości środków budżetowych udzielonych i przeznaczonych na zakup
zbiorów,
b. wysokości udzielonego przez Wykonawcę rabatu na książki,
c. wysokości ewentualnych dotacji celowych na zakup zbiorów bibliotecznych.
Dostawa będzie obejmować nowości i wznowienia książkowe pochodzące
z produkcji wszystkich wydawnictw dostępnych na rynku, nawet tych z którymi
Wykonawca nie współpracuje na stałe.
Książki objęte dostawą powinny odpowiadać następującym cechom
bibliograficznym:
a. zasięg chronologiczny obejmujący lata od 2018 r. do najnowszych wydań,

1

4.
5.

b. zasięg językowy – nieograniczony,
c. zasięg terytorialny – nieograniczony,
d. forma wydawnicza – wydawnictwa zwarte,
e. książki audio na CD (CD, MP3).
Zakres treściowy zamawianych książek obejmować będzie:
a. literaturę piękną,
b. literaturę dla dzieci i młodzieży,
c. literaturę popularnonaukową,
d. literaturę naukową.
Wykonawca gwarantuje zgodność dostarczonych książek z przepisami prawa
własności intelektualnej, w tym w szczególności z ustawą z dnia 04.02.1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1062).
Książki objęte dostawą winny cechować się wysokimi standardami jakościowymi,
bez wad i pomyłek wydawniczych oraz uszkodzeń mechanicznych.
§2
Termin obowiązywania umowy

Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony tj. od dnia jej zawarcia do dnia 31 grudnia
2022 r.
§3
Zasady wyboru książek
1.

2.
3.

Wyboru określonych tytułów książkowych, liczby egzemplarzy oraz alternatywnej
oprawy – „twardej” lub „miękkiej” Zamawiający dokonywać będzie:
a. poprzez bezpośredni wybór w sklepie internetowym Wykonawcy,
b. na podstawie pisemnych, szczegółowych zamówień określających: tytuł i liczbę
zamawianych wydawnictw, które będą kierowane do Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązuje się do dostawy książek zgodnie z wyborem
Zamawiającego.
W przypadku braku możliwości dostawy zamawianej książki Wykonawca udzieli
Zamawiającemu informacji o przyczynach niezrealizowania zamówienia. Informacja
powinna być udzielona w czasie, nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych liczonych
od dnia następnego po zgłoszeniu zamówienia przez Zamawiającego.
§4
Warunki dostawy książek

1.
2.

Zamówione książki Wykonawca dostarczy oraz wniesie do lokalu Zamawiającego na
własny koszt i ryzyko. Adres dostawy: 91-070 Łódź, ul. Legionów 71/73. Dostawa
możliwa od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00.
Dostawa książek winna odbywać się w możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym
niż 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia następnego po dniu dokonania wyboru
przez Zamawiającego w sposób wskazany w § 3 ust. 1 lit. a) i b).
§5
Sprawdzenie i odbiór towaru
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1.
2.
3.

Wyboru i odbioru książek oraz sprawdzenia zgodności dostawy z fakturą ze strony
Zamawiającego dokonywać będą pracownicy upoważnieni pisemnie przez
Zamawiającego.
Dokonując wyboru książek w sklepie internetowym Wykonawcy, Zamawiający
posługuje się cenami uwzględniającymi rabat, o którym mowa w § 7 ust. 2.
Wykonawca wyznacza (imię i nazwisko, stanowisko nr tel., e-mail)
…………………………….............................., jako osobę upoważnioną do kontaktów
z Zamawiającym i odpowiedzialną za realizację dostawy książek.
§6
Gwarancja jakości, reklamacje

1.
2.
3.

4.

1.

2.
3.
4.

Książki objęte dostawą winny cechować się wysokimi standardami jakościowymi,
bez wad i pomyłek wydawniczych oraz uszkodzeń mechanicznych.
Wykonawca udziela Zamawiającemu 12 miesięcy gwarancji jakości na przedmiot
zamówienia, licząc od daty dostawy.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w okresie gwarancyjnym
wadliwych egzemplarzy książek Wykonawca zobowiązuje się do ich wymiany na
inne, nieposiadające wad, bądź do zwrotu Zamawiającemu ich równowartości
pieniężnej.
Reklamacja będzie zrealizowana w terminie 7 dni kalendarzowych od daty
zgłoszenia.
§7
Wartość zamówienia
Zamawiający oświadcza, iż:
a. wartość przedmiotu zamówienia nie przekroczy 214 000 euro netto;
b. według zaktualizowanego planu finansowo-księgowego na rok 2021 oraz
projektu planu na rok 2022 środki na zakup zbiorów bibliotecznych w 2021 r.
oraz w 2022 r. w ramach niniejszej umowy zostały przewidziane na kwotę nie
mniejszą niż ………... (słownie zł: ……).
% od ceny
Wykonawca udzieli Zamawiającemu stałego rabatu w wysokości
detalicznej/okładkowej określonej przez wydawcę na wszystkie zamawiane książki.
W przypadku promocyjnej sprzedaży książek, jeśli cena książki oferowanej
w ramach promocji jest korzystniejsza niż cena z rabatem ustalonym w ust. 2,
Wykonawca sprzeda książkę po korzystniejszej dla Zamawiającego cenie.
Zamawiającemu przysługuje w każdym czasie prawo kontroli udzielonego rabatu
z ustaleniami niniejszej umowy. Stwierdzenie nieprawidłowości w udzielonym
rabacie lub odmowa udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich dokumentów w
celu przeprowadzenia kontroli upoważnia Zamawiającego do odstąpienia od
umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
§8
Zapłata ceny

1.
2.

Zapłata za dostawę książek będących przedmiotem zamówienia nastąpi w ciągu 30
dni po odbiorze książek oraz sprawdzeniu zgodności dostawy z prawidłowo
wystawioną fakturą przez Zamawiającego.
Wykonawca wystawia faktury za każdorazowe dostarczenie książek.
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3.
4.

5.

6.

7.

8.

Płatność faktury nastąpi przelewem na konto Wykonawcy prowadzone w banku
........................................... Nr..............................
W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na którym ma
nastąpić zapłata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotów
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i
przywróconych do rejestru VAT, Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania
zapłaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do
przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego
w ww. wykazie nie jest traktowany jako opóźnienie Zamawiającego w zapłacie
należnego wynagrodzenia i w takim przypadku nie będą naliczane za ten okres
odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych.
Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej w rozumieniu ustawy z 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.
W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z tej możliwości przesłania
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, wówczas zobowiązany jest do
skorzystania z Platformy Elektronicznego Fakturowania udostępnionej na stronie
internetowej https://efaktura.gov.pl.
Zasady związane z wystawieniem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i
innych ustrukturyzowanych dokumentów określa ustawa o elektronicznym
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz akty wykonawcze.
7.1. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług brokera Infinite IT Solutions,
wpisując dane nabywcy BIBLIOTEKA MIEJSKA W ŁODZI:
− w sekcji NIP należy wpisać NIP: 7252249694 jako Nabywcę,
− jako typ numeru PEPPOL należy wybrać NIP,
− w polu Numer PEPPOL należy wpisać NIP: 7252249694 jako NIP jednostki
będącej adresatem faktury;
7.2. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług brokera PEFexpert, wpisując
dane nabywcy BIBLIOTEKA MIEJSKA W ŁODZI:
− w sekcji Identyfikator podatkowy należy wpisać NIP: 7252249694 jako
Nabywcę,
− jako Rodzaj adresu PEF należy wybrać NIP,
− w polu numer adresu PEF należy wpisać NIP: 7252249694 jako NIP jednostki
będącej adresatem faktury;
W obu ww. przypadkach sekcja Odbiorca powinna być wypełniona zgodnie z
miejscem dostawy/odbioru towaru/usługi.
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o wystawieniu faktury
na Platformie Elektronicznego Fakturowania – na poniższy adres e-mail:
sekretariat@biblioteka.lodz.pl.
§9
Kary umowne
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1.

2.
3.
4.
5.
6.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a. za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność
Wykonawca, w wysokości 10 000 zł,
b. za każdy dzień niedostarczenia dostawy po upływie terminu wskazanego w § 4
ust. 2 – w wysokości 1% wartości niezrealizowanej części danego
zapotrzebowania,
c. za niedotrzymanie zobowiązań gwarancyjnych w wysokości 10 zł dziennie.
Łączna maksymalna wysokość kar umownych z wszelkich tytułów, których mogą
dochodzić Strony nie może przekroczyć kwoty 40 000 zł brutto (limit kar
umownych).
Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień powszechnie obowiązujących przepisów
prawa Zamawiający może potrącić należności za naliczone kary umowne z
wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do sumowania kar umownych i prawo do
dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne na
zasadach ogólnych.
Okoliczność odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron nie ma wpływu na
możliwość dochodzenia kar umownych lub odszkodowania przewyższającego
zastrzeżone kary.
Kary umowne zastrzeżone niniejszą umową płatne będą w terminie 14 dni od dnia
dostarczenia Wykonawcy noty księgowej.
§ 10
Zmiany umowy, odstąpienie od umowy

1.
2.

3.

4.

1.

Zmiany umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie statutowym Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni
od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
Brak pełnej realizacji dostaw przekraczający 10% (egzemplarzy lub tytułów)
zgłoszonego przez Zamawiającego każdorazowego zapotrzebowania stanowi
podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach bez potrzeby udzielenia Wykonawcy
dodatkowego terminu.
W wypadku, gdy Wykonawca, pomimo pisemnego wezwania do zaniechania
naruszeń, nadal istotnie narusza postanowienia niniejszej umowy, Zamawiający w
terminie 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania do zaprzestania
naruszeń może odstąpić od umowy.
§ 11
Siła wyższa
Strony umowy zgodnie postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki
wynikające z działania siły wyższej, w szczególności pożarów, powodzi, ataków
terrorystycznych, wojen, klęsk żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych, stanów
epidemii, a także innych zdarzeń, o charakterze zewnętrznym, na które Strony nie
mają żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć bądź przewidzieć w chwili
podpisania umowy (siła wyższa).
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2.

3.

4.

5.

6.

1.
2.
3.

Strona umowy, dla której wskutek siły wyższej, wykonanie zobowiązania objętego
niniejszą umową jest niemożliwe lub znacznie utrudnione jest obowiązana do
bezzwłocznego (nie dłużej niż 7 dni kalendarzowych) poinformowania drugiej
Strony o wystąpieniu i ustaniu działania siły wyższej. Zawiadomienie to określa
rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypełnianie zobowiązań wynikających
z umowy, zakres zobowiązania, którego wykonanie jest niemożliwe lub znacznie
utrudnione oraz środki przedsięwzięte, aby te konsekwencje złagodzić.
Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest
zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z
umowy, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do
podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu umowy, a
których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.
Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły
wyższej, na czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania
siły wyższej ww. obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają
przedłużeniu o okres działania siły wyższej, co zostanie potwierdzone odrębnym
aneksem zawartym na wniosek Strony, której działanie siły wyższej obciąża, przy
czym wniosek ten musi zostać złożony przed upływem tychże terminów pod
rygorem uzasadnionej odmowy jego zawarcia przez drugą Stronę.
W czasie istnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej
nie obciąża się Strony, której siła wyższa utrudnia lub uniemożliwia wykonanie
zobowiązań umownych kosztami zakupów interwencyjnych oraz karami umownymi,
pod warunkiem wywiązania się przez Stronę z obowiązków nałożonych w ust. 2-4
niniejszego paragrafu.
W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej
utrzymują się dłużej niż trzy miesiące od czasu stwierdzenia wystąpienia siły
wyższej, zaś obowiązki określone w ust. 2-4 były realizowane prawidłowo każda ze
Stron może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w zakresie w jakim
siła wyższa uniemożliwia jej lub utrudnia wykonanie zobowiązań. Odstąpienie od
umowy ze skutkiem natychmiastowym następuje w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 12
Rozstrzyganie sporów, egzemplarze umowy
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
Ewentualne spory powstałe na tle realizacji umowy Strony poddają rozstrzygnięciu
sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla
każdej ze Stron.

...............................................
Wykonawca

............................................
Zamawiający

Sprawdzono pod względem formalno-prawnym:
...................................
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