
znak sprawy: DZP.26.3.1.2022 

 

     Wzór umowy                           

 

zawarta w Krakowie w dniu ………………. 2022r. pomiędzy: 

 

Biblioteką Kraków, z siedzibą w Krakowie (wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury, 

prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków, pod numerem 34) adres: 31-154 Kraków, Plac 

Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, NIP 676-25-19-809, REGON 366210343 reprezentowaną 

przez p.o. Dyrektora – Agnieszkę Staniszewską-Mól zwaną w dalszej części umowy 

„Zamawiającym” 
 

a 

…………………………………………., zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

 

 

Po przeprowadzeniu postępowania zgodnie z art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 

2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z   2021 r. poz. 1129 z późn. zm.)  

 

§ 1 

 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie pn.  Dostawa 

audiobooków, znak sprawy DZP.26.3.1.2022 - zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik 

do niniejszej umowy. 

2. Zamawiający pisemnie wskaże pozycje z załącznika do niniejszej umowy, ilości 

egzemplarzy oraz filie do których mają zostać dostarczone audiobooki wraz z kopią faktury. 

3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszystkie egzemplarze audiobooków  do Działu 

Gromadzenia Zbiorów BK (Kraków, Plac Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3).  

 

§ 2 

 

Dostawa audiobooków będzie realizowana transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko. 

 

§ 3 

1. Zamówienie (całość dostaw) zostanie zrealizowane w terminie:  

- do 2 tygodni od daty podpisania umowy.    

2. Odbioru każdej dostawy ze strony Zamawiającego na podstawie dokumentu księgowego 

„WZ” w każdym wypadku będzie dokonywał kierownik filii Biblioteki Kraków lub osoba 

przez niego upoważniona. 

3. W przypadku stwierdzenia wad w partii audiobooków lub jej części, Zamawiający 

niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych od dnia dostawy, zawiadomi 

o tym Wykonawcę, a Wykonawca dostarczy egzemplarze wolne od wad w terminie nie 

dłuższym niż 30 dni od dnia zawiadomienia. Odbiór wadliwych i dostawa tytułów bez wad 

nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

4. Zamawiający w przypadku niedostępności na krajowym rynku wydawniczym zamówionych 

tytułów o których mowa w § 1 niniejszej Umowy przewiduje możliwość zamiany 

zamówionych tytułów na tytuły zaproponowane przez Wykonawcę po łącznym spełnieniu 

następujących warunków: 

a/ niedostępność tytułów nastąpi w trakcie trwania niniejszej Umowy, 

b/ przesłanka niedostępności zamówionych tytułów zostanie zweryfikowana przez 

Zamawiającego, 

c/ okoliczność ta będzie dotyczyć nie więcej niż 5% zamówionych tytułów, 
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d/ cena zaproponowanych tytułów będzie równa lub różnica ceny nie przekroczy 10% ceny 

jednostkowej brutto danego tytułu określonego w załączniku do niniejszej umowy. 

5. O sytuacji, o której mowa w ust. 4 Wykonawca zawiadomi Zamawiającego nie później niż 

w terminie  1 tygodnia od dnia zawarcia niniejszej Umowy /mailem/ podając jednocześnie 

propozycję tytułów zamiennych.      

6. Zamawiający dokona weryfikacji o której mowa w ust. 4 lit. b w terminie do 7 dni od daty 

uzyskania informacji. 

7. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o akceptacji zmian lub braku akceptacji zmian 

mailowo lub telefonicznie. 

8. Odmowa zaakceptowania zmian oznacza konieczność wykonania niniejszej Umowy na 

warunkach w niej określonych. 

9. Osobami uprawnionymi do kontaktu są: 

- ze strony Zamawiającego Pani Mariola Krutewicz, tel.  797-301-006, e-mail: 

gromadzenie@biblioteka.krakow.pl  

- ze strony Wykonawcy Pani/Pan ……………..,  tel. ……….   e-mail: ……….. 

     

§ 4 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę: …………zł 

brutto (słownie złotych: ………………..). Płatności z tytułu przedłożonych faktur będą 

realizowane przez Zamawiającego w terminie  do 30 dni od dnia przedłożenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionych faktur VAT. 

2. Faktury, o których mowa w ust. 1 będą wystawiane niezwłocznie po wykonaniu całej 

dostawy w rozbiciu na każdą filię. Każda faktura musi być wystawiona na:  Biblioteka 

Kraków, pl. Jana Nowaka Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków z dopisaniem nr i adresu filii 

(jedna filia - jedna faktura). Na fakturze wszystkie pozycje należy wpisywać w porządku 

alfabetycznym wg tytułów. Określone tu zasady dotyczą także ewentualnych korekt faktur.  

3. Faktury VAT zostaną złożone w oryginale i jednej kopii w siedzibie głównej 

Zamawiającego (Pl. Jana Nowaka Jeziorańskiego 3) oraz jedna kopia dołączona do 

zamówień poszczególnych placówek. 

 

§ 5 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

przedmiotu umowy oraz za szkody powstałe podczas wykonywania umowy. 

2. W wypadku zwłoki w dostawie tytułów w terminie określonym w § 3 ust. 1, Zamawiający 

ma prawo naliczyć i żądać zapłaty kary umownej w wysokości 2 % ceny niedostarczonych 

tytułów  za każdy dzień zwłoki, przy czym kwota ta nie może być wyższa niż kwota kary 

umownej za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy o której mowa w ust. 4 niniejszego 

paragrafu.  

3. W wypadku gdy Wykonawca dopuszcza się zwłoki w dostawie audiobooków wolnych od 

wad lub usterek, które podlegały reklamacji, w terminie o którym mowa w § 3 ust. 3, 

Zamawiający ma prawo naliczyć i żądać zapłaty kary umownej w wysokości 5 % ceny 

niedostarczonych tytułów za każdy dzień zwłoki, przy czym kwota ta nie może być wyższa 

niż kwota kary umownej za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy o której mowa w 

ust. 4 niniejszego paragrafu.  

4. W przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 1 i ust. 2 Zamawiający ma prawo naliczyć i żądać 

zapłaty kary umownej w wysokości 2% wynagrodzenia o którym mowa w § 4 ust. 1 

niniejszej Umowy. 

5. Kary umowne będą płatne w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę od 

Zamawiającego żądania zapłacenia kary. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar, o których mowa w ust. 2 – 4                                       

z wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1. Strony są uprawnione do dochodzenia 

mailto:gromadzenie@biblioteka.krakow.pl
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odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wartość zastrzeżonych w niniejszej 

Umowie kar umownych na ogólnych zasadach kodeksu cywilnego. 

 

§ 6 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy: 

a) osobiście w zakresie: ……………….,  

b) przy pomocy podwykonawców w zakresie: ………………. 

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za dostawy, które 

wykonuje przy pomocy podwykonawców. 

3. Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 

oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy, 

oraz jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

 

§ 7 

1. W terminie 60 dni od dnia podpisania umowy Zamawiającemu przysługuje umowne prawo 

odstąpienia od umowy w całości lub w części w razie zaistnienia któregokolwiek  

z następujących wypadków, a to:  

 

a) w wypadku, gdy pomimo upływu 14 dni od terminu dostawy,  

o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy dostawa audiobooków nie zostanie zrealizowana przez 

Wykonawcę w całości lub jakiejkolwiek części; 

 

b) w wypadku reklamacji, gdy pomimo upływu 14 dni od terminu dostawy,  

o którym mowa w § 3 ust. 3 Umowy dostawa audiobooków nie zostanie zrealizowana przez 

Wykonawcę w całości lub jakiejkolwiek części. 

 

2. W oświadczeniu o odstąpieniu Zamawiający wskaże czy obejmuje nim umowę w całości czy 

w części, przy czym w wypadku, gdy oświadczenie o odstąpieniu obejmuje część umowy 

wówczas ma ono skutek z chwilą jego złożenia (ex nunc) i tylko w zakresie części umowy 

obejmującym niespełnione świadczenie Wykonawcy i należne w zamian wynagrodzenie. 

    

§ 8 

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić tylko w formie pisemnej. 

2. Zmiana postanowień umowy może dotyczyć terminu wykonania umowy z powodów, 

których nie dało się przewidzieć lub z powodów za które odpowiada Zamawiający. 

3. 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 nie później jednak niż do 30 dnia od podpisania umowy. 

4.  W przypadku, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 
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§ 9 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, o 

ile przepisy ustawy o zamówieniach publicznych nie stanowią inaczej. 

2. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy oraz jeden 

dla Zamawiającego. 

 

 Zamawiający:       Wykonawca: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

załącznik: wykaz zbiorów wraz z cenami jednostkowymi 


