Nr postępowania: PZP/8/2021
Załącznik nr 5 do SWZ

Wzór umowy

Umowa
Zawarta w dniu…………………………………………………. w Łodzi pomiędzy:
Biblioteką Miejską w Łodzi z siedzibą w……….….., ul. ……………………………., NIP
……………………….……….., REGON …………..………, zwaną w treści niniejszej Umowy
Zamawiającym,
reprezentowaną
przez…………………………………………………………………………………………
a
……………………………………………………………………………………………….….
z siedzibą w ……………………………….…………….….., ul. ……………………………., NIP
……………………….……….., REGON …………..………, zwanym w treści niniejszej Umowy
Wykonawcą,
reprezentowanym
przez…………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..........
wyłonionym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez
przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych numer
sprawy…………………………………… oraz zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień
publicznych o treści następującej:
§1
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest dostawa na rzecz Zamawiającego zamówienia pod nazwą
„Zakup sprzętu nagłośnieniowego i multimedialnego na potrzeby Mediateki MeMo”. Przedmiotem
zamówienia jest sprzęt nagłośnieniowy i multimedialny na potrzeby Mediateki MeMo.
2. Wykonawca zobowiązuje się we własnym zakresie dostarczyć przedmiot zamówienia do
uzgodnionej z Zamawiającym lokalizacji na terenie miasta Łodzi w dniach i godzinach urzędowania
Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku w godz. 9-15.
3. Koszt transportu i wyładunku na miejsce wskazane w ust. 1 obciąża w całości Wykonawcę.
4. Szczegółowy przedmiot Umowy określają postanowienia:
1) Opis przedmiotu zamówienia - stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy.
2) Kopia oferty Wykonawcy - stanowiąca Załącznik nr 2 do Umowy.
5. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania:
1) Dostawę przedmiotu zamówienia o parametrach technicznych określonych w opisie
przedmiotu zamówienia do wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji, w tym do wniesienia
sprzętu do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, wraz:
a) ze sporządzonymi w języku polskim dla każdego elementu zamówienia: dokumentami
gwarancyjnymi, instrukcjami obsługi oraz innymi dokumentami niezbędnymi do
przejęcia przedmiotu zamówienia do używania;
b) ze wszystkimi akcesoriami stanowiącymi komplet sprzedażowy;
2) Obsługę gwarancyjną przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w § 4 Umowy.
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6. Zamawiający zobowiązuje się odebrać przedmiot zamówienia i za niego zapłacić.
§2
Wykonawca oświadcza, że:
1) Jest uprawniony oraz posiada niezbędne kwalifikacje do pełnej realizacji przedmiotu Umowy.
2) Dostarczony przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy, oryginalnie zapakowany i będzie
spełniać pozostałe wymagania zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy.
§3
1. Zakończenie dostawy przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę nastąpi nie później niż w terminie
do ….. dni od dnia zawarcia umowy (termin wynikający ze złożonej oferty).
2. Zamawiający dopuszcza dostawę przedmiotu zamówienia partiami. Przekazanie Zamawiającemu
przedmiotu zamówienia jednorazowo w całości albo partiami nastąpi na podstawie odpowiednio
protokołu lub protokołów odbioru podpisanych przez przedstawicieli Zamawiającego i
Wykonawcy. Strony ustalają, że datą przekazania przedmiotu zamówienia jednorazowo w całości
albo danej partii jest data podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego bez uwag.
Przedstawiciel
Zamawiającego:
…………………………………………..………………
Przedstawiciel Wykonawcy:……………………………………………………………………...….
3. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego pocztą elektroniczną na adres
przedstawiciela Zamawiającego o rzeczywistym terminie dostawy przedmiotu zamówienia do 2 dni
przed jego dostarczeniem.
4. W przypadku dostawy przedmiotu zamówienia partiami, po zakończeniu całości dostawy
przedmiotu zamówienia zostanie podpisany końcowy protokół odbioru.
5. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony sprzęt jest:
1) niezgodny z opisem zawartym w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1
do Umowy, w ofercie Wykonawcy, której kopia stanowi Załącznik nr 2 do Umowy lub jest
niekompletny,
2) posiada ślady użytkowania lub zewnętrznego uszkodzenia,
Zamawiający odmówi odbioru całości przedmiotu zamówienia albo danej partii, sporządzając
protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru (protokół rozbieżności). Zamawiający wyznaczy
termin dostawy sprzętu fabrycznie nowego, wolnego od wad. Procedura czynności odbioru zostanie
powtórzona.
6. Prawo własności odpowiednio całości przedmiotu zamówienia albo jego danej partii przechodzi na
Zamawiającego z dniem podpisania bez uwag protokołu odbioru, o którym mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu.
§4
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 - miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot
zamówienia.
2. Gwarancja nie wyłącza odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady na warunkach określonych w
art. 568 § 1 Kodeksu Cywilnego.
3. Okres gwarancji jest liczony od daty podpisania bez uwag protokołu odbioru w przypadku
dostarczenia odpowiednio przedmiotu zamówienia jednorazowo w całości albo danej partii
przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 2. Do biegu terminu udzielonej gwarancji nie
będzie wliczany czas wykonania napraw gwarancyjnych. W przypadku wykonania napraw
gwarancyjnych termin udzielonej gwarancji ulega wydłużeniu o czas naprawy.
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4. Wraz z dostarczonym przedmiotem zamówienia jednorazowo w całości lub danej partii przedmiotu
zamówienia Wykonawca wyda Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne.
5. W przypadku wystąpienia wad fizycznych dostarczonego przedmiotu zamówienia lub jego partii,
Zamawiający zobowiązany jest zgłosić reklamację w terminie 7 dni kalendarzowych od daty
wykrycia wady.
6. Świadczenie usług gwarancyjnych nastąpi z uwzględnieniem:
1) Świadczenie usług gwarancyjnych będzie odbywało się w serwisie wskazanym przez
Wykonawcę. W przypadku wykonania napraw poza miejscem dostawy przedmiotu
zamówienia, Wykonawca będzie ponosił wszelkie koszty związane z transportem rzeczy
podlegających naprawie do miejsca wykonania napraw gwarancyjnych oraz transportem
powrotnym;
2) W przypadku awarii przedmiotu zamówienia, Zamawiający niezwłocznie powiadomi
telefonicznie osobę wskazaną do kontaktów oraz potwierdzi ten fakt pisemnie (pocztą e-mail)
zgłoszeniem wraz z informacją o dacie telefonicznego zgłoszenia.
7. Wykonawca przystąpi do napraw gwarancyjnych przedmiotu zamówienia w ciągu maksymalnie 4
dni roboczych (od poniedziałku do piątku), licząc od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego wady.
Naprawy gwarancyjne przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona w ciągu 14 dni roboczych.
8. W przypadku przyczyn technicznych uniemożliwiających naprawę gwarancyjną w terminie, o
którym mowa w ust. 7, termin realizacji naprawy Wykonawca zaproponuje na piśmie w celu
akceptacji przez Zamawiającego.
9. Wykonawca zapewnia świadczenie przez wykwalifikowany personel usług gwarancyjnych
względem przedmiotu zamówienia, polegających na usuwaniu wad ujawnionych w czasie trwania
gwarancji.
10. Koszty świadczenia usług gwarancyjnych, w tym transportu oraz wymienianych części przez cały
okres gwarancji ponosi Wykonawca.
§5
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie w
łącznej wysokości ……………….. zł brutto (słownie: ……………………) w tym podatek VAT
……………………. . W przypadku dostawy przedmiotu zamówienia partiami, suma
wynagrodzenia z poszczególnych faktur VAT nie może być wyższa niż kwota wynagrodzenia
wskazanego w zd. 1.
2. Wszystkie niezbędne opłaty związane z wykonaniem przedmiotu Umowy, a w szczególności
podatki (z zastrzeżeniem sytuacji, w której wybór oferty Wykonawcy prowadziłby do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług),
opłaty graniczne, cło, ubezpieczenie, transport do siedziby Zamawiającego, itp. obciążają
Wykonawcę.
3. Wszystkie płatności na rzecz Wykonawcy dokonywane będą przelewem na konto bankowe
Wykonawcy wskazane na fakturze.
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§6
Strony ustaliły następujące zasady płatności:
1. Zapłata wynagrodzenia w całości przez Zamawiającego (w przypadku jednorazowej dostawy
przedmiotu zamówienia w całości) albo zapłata części wynagrodzenia przez Zamawiającego (w
przypadku dostawy przedmiotu zamówienia partiami) nastąpi na podstawie faktury VAT
prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę każdorazowo po podpisaniu bez uwag protokołu
odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy.
2. Zapłata wynagrodzenia przez Zamawiającego nastąpi w ciągu 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty
otrzymania od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy Wykonawcy.
3. Za datę płatności uważana będzie data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. W przypadku opóźnienia w zapłacie przez Zamawiającego, Wykonawca ma prawo naliczyć
odsetki ustawowe za opóźnienie.
5. Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu ustawy o elektronicznym fakturowaniu.
1) W przypadku gdy Wykonawca skorzysta z możliwości przesłania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej, wówczas zobowiązany jest do skorzystania z Platformy Elektronicznego
Fakturowania udostępnionej na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl
2) Zasady związane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych
i innych ustrukturyzowanych dokumentów określa ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz
akty wykonawcze.
3) W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług brokera Infinite IT Solutions, wpisując dane
nabywcy Biblioteka Miejska w Łodzi:
● w sekcji NIP należy wpisać NIP 725-224-96-94,
● jako typ numeru PEPPOL należy wybrać NIP,
● w polu Numer PEPPOL należy wpisać NIP 725-224-96-94
4) W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług brokera PEFexpert, wpisując dane nabywcy
Biblioteka Miejska w Łodzi:
● w sekcji Identyfikator podatkowy należy wpisać NIP 725-224-96-94,
● jako Rodzaj adresu PEF należy wpisać NIP,
● w polu numer adresu PEF należy wpisać NIP 725-224-96-94
5) W obu przypadkach sekcja Odbiorca powinna być wypełniona zgodnie z miejscem
dostawy/odbioru towaru/usługi.
6) Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o wystawieniu faktury na
Platformie Elektronicznego fakturowania – na maila: sekretariat@biblioteka.lodz.pl.
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§7
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający ma
prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne zgodnie z zasadą:
1) W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy - 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy. Jednocześnie w
tym czasie na koszt i ryzyko Wykonawcy nastąpi demontaż sprzętu z pomieszczeń
Zamawiającego;
2) Za zwłokę w dostawie sprzętu w stosunku do terminów ustalonych w § 3 Umowy - 0,2%
wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki;
3) Łączna wartość naliczonych kar z tytułu zwłoki nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia
brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy. W przypadku, gdy łączna wartość naliczonych kar
osiągnęłaby poziom 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy,
Zamawiający uzna, że Wykonawca odstąpił od Umowy i zastosowane zostaną postanowienia
ust. 1 niniejszego paragrafu. W powyższej sytuacji naliczone kary sumują się.
2. W przypadku, gdy kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiającemu służy prawo
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
3. Zamawiający dopuszcza sobie prawo potrącania kar umownych z wynagrodzenia na co Wykonawca
wyraża zgodę, chyba że przepis powszechnie obowiązujący wyklucza możliwość dokonania
potrącenia kar umownych.
§8
1. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na który 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 lub rachunku powiązanego z rachunkiem Wykonawcy do przedmiotowego wykazu lub
wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie.
2. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawcę wpisu 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,
jak i uznaje się, że wynagrodzenie nie jest jeszcze należne Wykonawcy w tym okresie.
§9
1. Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec drugiej Strony za jakiekolwiek
zdarzenia spowodowane działaniem siły wyższej.
2. W przypadku, gdy Strona odwołuje się do zaistnienia siły wyższej, zawiadamia o tym natychmiast
pisemnie drugą Stronę, przy czym nie później niż w terminie 7 dni. Zawiadomienie to określa rodzaj
zdarzenia, jego skutki na wypełnianie zobowiązań wynikających z Umowy i środki przedsięwzięte,
aby te konsekwencje złagodzić.
3. 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.
4. 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.
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5. W przypadku, gdy działanie siły wyższej sprawia, że w okresie przynajmniej 1 (słownie: jednego)
miesiąca wykonanie Umowy jest niemożliwe, Strony mogą rozwiązać Umowę z zachowaniem 1miesięcznego okresu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Umowy.
§ 10
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian w treści Umowy w sytuacjach, gdy wystąpi co
najmniej jedna z poniżej wymienionych okoliczności:
1) zachodzi
konieczność
zmiany
terminu
wykonania
przedmiotu
zamówienia,
w przypadku, gdy nie można było tego przewidzieć w chwili podpisania Umowy
i nie wynika z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę;
2) gdy z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę nie jest możliwe dostarczenie wskazanego
w ofercie sprzętu, Zamawiający dopuszcza ich zmianę na komponenty nie gorsze niż
zaoferowane;
3) doszło do wydłużenia okresu gwarancyjnego przez producenta;
4) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
5) możliwa jest korzystna dla Zamawiającego zmiana terminu i sposobu płatności
za realizację przedmiotu zamówienia;
6) nastąpi zmiana danych Wykonawcy, np. zmiana adresu, zmiana osób kontaktowych.
§ 11
1. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania Umowy Strony zobowiązują się rozwiązywać
polubownie. W przypadku, kiedy okaże się to niemożliwe, spory te zostaną poddane przez Strony
rozstrzygnięciu przez Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. Prawa i obowiązki Stron Umowy nie mogą być zbywane ani przenoszone na
osoby trzecie bez zgody drugiej ze Stron wyrażonej na piśmie.
3. Strony zobowiązują się pisemnie informować o wszelkich zmianach danych adresowych.
W razie zaniechania tego obowiązku korespondencja wysłana na adres wskazany w Umowie będzie
traktowana jako skutecznie doręczona.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych i przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Strony oświadczają, że wypełniły obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13
i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 roku, s. 1) RODO wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji
Umowy. Obowiązek informacyjny Zamawiającego zawarty jest w załączniku nr 3 do Umowy.
§ 12
1. Zmiany Umowy wymagają zgody obu Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
3. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
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Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - kopia oferty Wykonawcy
Załącznik nr 3 - klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zamawiający:

Wykonawca:

