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Załącznik nr 4 

 

Projekt umowy 

Umowa sprzedaży i dostawy książek nr …....... / 2020 

 

Zawarta w dniu …................. 2020 r. w Katowicach 

pomiędzy: 

Biblioteką Śląską w Katowicach z siedzibą przy Pl. Rady Europy 1 (40-021 Katowice), wpisaną do 

rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego  

w Katowicach pod nr RIK/B/19/2000, NIP 954-19-14-963, reprezentowaną przez:  

 

1. Dyrektora Biblioteki - 

2. Głównego Księgowego - 

zwaną dalej „Zamawiającym”: 

a 

…............................................................................................................................................................

z siedzibą w …....................................................................................................................................... 

 

reprezentowan / -ą, -ym/ przez: 

1. …................................................................................................................................................ 

2. ………………………………………………………………………………………………… 

zwan / - ą, -ym/ dalej „Wykonawcą”: 

§ 1. 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie polegające na 

sukcesywnej, w ramach potrzeb, sprzedaży i dostawie na wyłączny koszt i ryzyko 

Wykonawcy do siedziby Zamawiającego książek w wersji drukowanej i elektronicznej na 

nośniku CD lub MP3 (audiobooki) z oferty wydawnictw wskazanych w załączniku nr 2 do 

umowy, zwane dalej Przedmiotem umowy (dalej jako: „Umowa”). 

2. Za dostarczane Zamawiającemu książki Wykonawca naliczy rabat w wysokości nie 

mniejszej  niż…................. % od ceny detalicznej danej pozycji książkowej zgodnie z 

Formularzem oferty, stanowiącym załącznik do Umowy. 

3. Wartość przedmiotu Umowy brutto wynikająca z przeznaczonych przez Zamawiającego na 

wykonanie przedmiotu Umowy wyniesie nie więcej niż 210 132,00 PLN brutto (słownie: 

dwieście dziesięć tysięcy sto trzydzieści dwa złote 00/100).  

4. Zamawiający zastrzega możliwość realizacji zamówienia, za kwotę niższą niż wskazana w 

ust. 3 niniejszego paragrafu. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego 

jakiekolwiek roszczenia z tytułu ograniczenia przez Zamawiającego zakresu zamawianych 

publikacji w stosunku do maksymalnej wartości Umowy, o której mowa w ust. 3. 

5. W sytuacji braku możliwości dostawy pozycji książkowej przez Wykonawcę (brak 

wydawnictwa w ofercie Wykonawcy bądź nowa pozycja książkowa, której nie może 

zapewnić Wykonawca) ze złożonego zamówienia, Zamawiający we własnym zakresie 

dokona zakupu u innego podmiotu, a maksymalna wartość Umowy, wskazana w ust. 3, 

zostanie pomniejszona o wydatkowane na ten cel środki. 

6. Kwota wynagrodzenia określona w ust. 3 zawiera wszystkie koszty związane z dostawą 

przedmiotu Umowy do siedziby Zamawiającego, w tym w szczególności koszty transportu, 

ubezpieczenia, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, a także 

wszelkie inne koszty niewymienione, a ponoszone przez Wykonawcę przy realizacji 

przedmiotu Umowy, w tym należny podatek. 

7. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia zawarcia umowy do dnia 30.11.2020 r.  
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§ 2.  

 

1. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać przedmiot zamówienia do siedziby 

Zamawiającego, po uprzednim uzgodnieniu, na adres: Pl. Rady Europy 1, 40-021 Katowice, 

w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.30. 

2. Dostawy książek będą realizowane na podstawie szczegółowych zamówień (określających 

co najmniej tytuły i ilości) sporządzanych przez Zamawiającego w formie pisemnej i 

przesyłanych Wykonawcy e-mailem na adres …..................................................... 

3. Złożenie zamówienia oraz wielkość dostawy (ilość książek oraz tytuły) objętej 

zamówieniem dokonywane będą w ramach posiadanych przez Zamawiającego na ten cel 

środków i zapotrzebowania.                

4. Zamawiający ma prawo do częściowej tylko realizacji przedmiotu Umowy, a Wykonawcy z 

tytułu ograniczenia wykonania przedmiotu Umowy nie przysługują żadne roszczenia 

odszkodowawcze. 

5. Realizacja dostawy objętej zamówieniem nastąpi w terminie do 5 dni roboczych od daty 

złożenia zamówienia (odnośnie tytułów i ilości).  Za zgodą Zamawiającego, potwierdzoną 

na piśmie, ustalony termin może być przedłużony maksymalnie do 10 dni roboczych w 

odniesieniu do pełnej ilości egzemplarzy danego tytułu. 

6. Dostawy wydawnictw z 2018 r. oraz z lat wcześniejszych składane w ramach „zamówień 

specjalnych” realizowane będą w terminie maksymalnie do 15 dni roboczych od daty 

złożenia zamówienia (dalej jako: „Zamówienia specjalne”). „Zamówienia specjalne” 

obejmować będą niskonakładowe, specjalistyczne książki z 2018 r. i lat wcześniejszych. W 

przypadku braku możliwości realizacji zamówienia specjalnego, Wykonawca zobowiązany 

jest powiadomić pisemnie Zamawiającego o jego przyczynie, przed upływem terminu 

realizacji tego zamówienia. 

7. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później 

niż w terminie 2 dni roboczych od zgłoszenia wniosku, przedstawić szczegółową kalkulację 

cenową do zrealizowanej dostawy. 

 

 

§ 3. 

 

Zamawiający będzie dokonywał zakupów książek sukcesywnie, wg zasad zawartych w § 2 

Umowy. 

1. Płatność za zrealizowane zamówienia następować będzie na konto Wykonawcy wskazane 

na fakturze, w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury za poszczególne zamówienia. Podstawą zapłaty faktury będzie 

podpisany, przez Zamawiającego, bez zastrzeżeń protokół odbioru książek. Za dzień zapłaty 

przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

2. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji, Zamawiający uprawniony jest do 

wstrzymania się z zapłatą wynagrodzenia do czasu pełnego rozpatrzenia reklamacji, co nie 

będzie stanowiło opóźnienia i nie będzie uprawniało Wykonawcy do naliczenia odsetek za 

opóźnienie. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne w złotych polskich. 

4. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie przez Wykonawcę cesji umowy, jej części lub 

wynikającej z niej wierzytelności. 

 

§ 4. 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia i uwzględnienia reklamacji dotyczącej braków 

ilościowych i/lub jakościowych dostarczonych książek w terminie nie dłuższym, niż 7 dni 
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kalendarzowych od daty zgłoszenia braków przez Zamawiającego. 

2. W przypadku niedochowania powyższego terminu Zamawiający będzie uprawniony do 

rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym tj. bez okresu wypowiedzenia. 

3. Na dostarczone książki Wykonawca udzieli gwarancji jakości, w formie oświadczenia, na 

okres nie krótszy niż 12 miesięcy, którego bieg rozpocznie się indywidualnie dla każdej 

książki z dniem kompletnego dostarczenia zamówionych książek Zamawiającemu, 

potwierdzonych protokołem odbioru książek, bez zastrzeżeń.  

4. Oświadczenie o udzieleniu gwarancji zawarte w ust. 3 uznaje się za równoznaczne z 

wydaniem dokumentu gwarancyjnego. Jeżeli Wykonawca dostarczy odrębny dokument 

gwarancyjny, warunki i uprawnienia w nim określone nie mogą być sprzeczne lub mniej 

korzystne dla Zamawiającego niż warunki i uprawnienia wynikające z Umowy i 

obowiązujących przepisów prawa polskiego. 

 

 

§ 5. 

 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

 

a) 0,1 % wartości wynagrodzenia wskazanego w § 1 ust. 3 Umowy z powodu braku dostawy 

w terminie przewidzianym w § 2. ust. 5 za każdy dzień opóźnienia, 

 

b) 0,1 % wartości wynagrodzenia wskazanego w § 1 ust. 3 Umowy z powodu dostarczenia 

książek z wadami, które nie zostały wymienione na wolne od wad, w terminie określonym 

w § 4 Umowy, za każdy dzień opóźnienia od wyznaczonego terminu , 

 

c) 0,1 % wartości wynagrodzenia wskazanego w §. 1 ust. 3 Umowy z powodu nie 

uzupełnienia stwierdzonych protokołem odbioru braków książek w dostawie w terminie 

określonym w § 4 Umowy za każdy dzień opóźnienia od wyznaczonego terminu 

 

d) 10 % wartości wynagrodzenia wskazanego w § 1 ust. 3 Umowy z powodu odstąpienia od 

umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. 

 

2. Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego dochodzenia 

naprawienia szkody spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez 

Wykonawcę Umowy na zasadach ogólnych, w przypadku, gdy wartość szkody przewyższy 

zastrzeżoną karę umowną. 

3. Strony uzgadniają, że naliczane przez Zamawiającego kary umowne mogą być potrącane z 

wynagrodzenia. W takim przypadku Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie, a 

Zamawiający wystawi notę księgową obciążeniową płatną do 14 dni od daty jej otrzymania 

przez Wykonawcę. 

 

§ 6. 

 

1. Oferta złożona przez Wykonawcę w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert stanowi 

załącznik nr 1 do Umowy. 

2. Wykaz wydawnictw, z którymi współpracuje Wykonawca, stanowi załącznik nr 2 do 

Umowy. 

3. Załączniki stanowią integralną część Umowy. 

 

 

§ 7. 
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Podane w niniejszej Umowie dane osobowe przetwarzane są na podstawie i zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1781 z późn. zm.) 

oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

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), dalej rozporządzenie RODO. Wypełniając obowiązek 

informacyjny, wynikający z art. 13 Rozporządzenia, Zamawiający informuje, że:  

1. Administratorem podanych danych osobowych jest Biblioteka Śląska w Katowicach z 

siedzibą przy Pl. Rady Europy 1 (40-021 Katowice), tel. +48 32 20 83 875, adres e-mail: 

bsl@bs.katowice.pl., ( dalej Biblioteka). 

2. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Ochrony 

Danych Osobowych; kontakt: iodo@bs.katowice.pl, tel. +48 32 20 83726, lub listownie na 

adres Biblioteki. 

3. Biblioteka przetwarza podane dane osobowe w celu zawarcia i realizacji lub rozwiązania 

umowy oraz wykonywania innych czynności związanych z umową, w tym czynności 

poprzedzających jej zawarcie (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. b rozporządzenia RODO). 

Następnie dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego 

z przepisów o archiwizacji dokumentów (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. c rozporządzenia 

RODO) oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów Biblioteki, w tym dochodzenia lub 

obrony w sprawie roszczeń lub praw Biblioteki (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. f 

rozporządzenia RODO). 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że 

zawarcie i realizacja umowy nie będzie możliwa. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3, dane mogą być 

udostępniane podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa oraz podmiotom, 

którym przekazanie danych jest uzasadnione dla wykonania określonej czynności lub 

realizacji określonej usługi, np. operatorom pocztowym, kurierom, podmiotom 

świadczącym usługi prawne. 

6. Dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych, nie 

będą również podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

7. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów 

przetwarzania, tj.: 

a) w zakresie realizacji zawartej umowy przez okres do czasu jej realizacji, po tym czasie 

przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia  

ewentualnych roszczeń; 

b) w zakresie realizacji obowiązków prawnych ciążących na Bibliotece, przez okres do 

czasu wypełnienia lub wygaśnięcia tych obowiązków. 

8. W związku z przetwarzaniem przez Bibliotekę podanych danych osobowych, osobie, której 

dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych (w zakresie określonym w art. 

15-18 oraz art. 20-21 Rozporządzenia).  

W sprawach spornych lub w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Bibliotekę danych 

osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, osobie, której dane dotyczą, przysługuje 

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych). 

 

§ 8. 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

mailto:bsl@bs.katowice.pl
mailto:iodo@bs.katowice.pl
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§ 9. 

 

1. Strony deklarują wolę polubownego załatwienia ewentualnych spraw wynikłych z realizacji 

niniejszej umowy. 

2. W wyniku braku porozumienia wszelkie roszczenia rozstrzygane będą przez sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 10. 

 

Zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 11. 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:           WYKONAWCA:                                                                                         

 

 


