Załącznik nr 4 do Rozeznania rynku

Umowa dla zadania związanego z realizacją projektu współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach POWER pn. Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa
kujawsko-pomorskiego
zawarta w dniu ………….2019 r. w Toruniu pomiędzy :
Województwem Kujawsko-Pomorskim
Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, NIP 956-196-95-36
działającym poprzez
Bibliotekę Pedagogiczną im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
ul. gen. J.H. Dąbrowskiego 4
87-100 Toruń
reprezentowaną przez :
Dorotę Komendzińską – dyrektora Biblioteki
przy kontrasygnacie głównej księgowej Biblioteki - Marii Owsiannikow
zwanym dalej ,, Zamawiającym’’
a
……………. z siedzibą ……………… prowadzącym działalność w oparciu o wpis do Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr ……………. prowadzonego przez Sąd Rejonowy w …………
…..
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
reprezentowaną przez .............................. w osobie: ..............
lub
…………… prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ……………….z siedzibą ………… w
oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
zwanego dalej „Wykonawcą"
W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu z dnia......o wartości szacunkowej
zamówienia nie przekraczającej wyrażonych w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO i na
podstawie art. 4 pkt 8 nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zostanie zawarta umowa o następującej treści:
§1
Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa książek (nowości i wznowień) według załącznika
stanowiącego integralną część niniejszej umowy zawierającego wykaz zakupionych tytułów (części)
dla potrzeb nauczycieli i studentów realizujących zadania w ramach projektu współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER pn. Toruńska szkoła ćwiczeń dla
województwa kujawsko-pomorskiego. Tytuły i liczba egzemplarzy określona została w załączniku nr
1 (Wykaz książek) do Rozeznania rynku.
Kod główny: 22113000-5 – książki biblioteczne.
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§2
Książki, o których mowa w §1, powinny być nowe, wolne od wad.
Miejscem dostarczenia przedmiotu umowy jest Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof.
Elżbiety Zawackiej w Toruniu, ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń.
Dostarczenie przedmiotu umowy nastąpi w terminie 21 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.
W celu usunięcia mogących powstać wątpliwości, Strony zgodnie oświadczają, że za datę
wykonania umowy przez Wykonawcę uznają datę podpisania przez Strony protokołu odbioru
przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.
Wykonawca zapewni takie opakowania książek, jakie jest wymagane, by nie dopuścić do ich
uszkodzenia w trakcie transportu do Zamawiającego.

§3

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy strony ustalają wynagrodzenie
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w kwocie netto: .................. zł. (słownie: .......................................................), plus podatek
od towarów i usług w stawce .................. % tj. .................. zł PLN, tj. łącznie wynagrodzenie
brutto w wysokości: .................. zł (słownie: .......................................................).
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem
przedmiotu umowy.
§4
Zamawiający zapłaci za zakupione książki przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
podany na fakturze w ciągu 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do
siedziby Zamawiającego.
Podstawą wystawienia faktury, o której mowa w ust.1, jest protokół odbioru przedmiotu umowy
bez zastrzeżeń podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę.
Dane na fakturze:
Nabywca :
Województwo Kujawsko – Pomorskie
Plac Teatralny 2
87 – 100 Toruń
NIP 956-196-95-36
Płatnik:
Biblioteka Pedagogiczna
im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
ul. gen. J.H. Dąbrowskiego 4
87-100 Toruń

§5
1. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad, nie później niż w
ciągu 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia takiej konieczności.
2. W przypadku niedotrzymania terminu wymiany przedmiotu, o którym mowa w ust.1,
Zamawiający uprawniony będzie do naliczenia kary umownej w wysokości 0,4% wartości brutto
przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia.
§6
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1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania stanowią kary umowne.
2. Kary te będą naliczane w następujący sposób:
1) za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % ustalonego wynagrodzenia
brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki;
2) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10%
wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1 umowy;
3) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10%
wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1 umowy.
§7
1. Wszelkie zmiany bądź uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd
miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego.
4. Na wypadek sporu między stronami na tle wykonania niniejszej Umowy, Wykonawca jest
zobowiązany do wyczerpania przede wszystkim drogi postępowania reklamacyjnego polegającego
na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia od Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek
pisemnego ustosunkowania do zgłoszonego roszczenia w terminie 14 dni od daty zgłoszenia
roszczenia na piśmie. W razie odmowy Wykonawcy uznania roszczenia Zamawiającego,
względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie Zamawiający jest uprawniony do
wystąpienia na drogę sądową.
§8
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
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