
 
Projekt umowy 

AF.3611.5.2020 

 
 

Załącznik Nr 4 do Zapytania ofertowego 
 

UMOWA    

z dnia .......................................  

na zakup, dostawę i montaż sprzętu komputerowego, nagraniowego                     

i fotograficznego w ramach projektu Biblio Multimedia LAB                       

Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna z programu                                             

„Kluby kreatywności w bibliotekach”. 

 

zawarta  w Gnieźnie, pomiędzy : 

Biblioteką Publiczną Miasta Gniezna 

mającą siedzibę w Gnieźnie 62-200, ul. Staszica 12a 

reprezentowaną przez : 

Dyrektora – Piotra Wiśniewskiego 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 

a 

................................................................................ 
 
mającym siedzibę w ...................................................... 

reprezentowanym przez : 

................................................................................ 
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

 

zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub każdy z osobna „Stroną”. 

 

Umowa niniejsza została zawarta po dokonaniu wyboru Wykonawcy w trybie 

zapytania ofertowego, na podstawie Regulaminu udzielania przez Bibliotekę 

Publiczną Miasta Gniezna zamówień o wartości szacunkowej poniżej 30.000euro, 

zgodnie z art. 4 pkt. 8b ustawy PZP z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. 2019                  

poz. 1843 z późn. zm.) do postępowania nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy. 

Postępowanie prowadzone jest w ramach programu Biblioteki Publicznej 

Miasta Gniezna „Kluby kreatywności w bibliotekach”, dofinansowanego ze 

środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach projektu „Biblio 

Multimiedia LAB”. 
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§ 1. 

 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup, dostawa i montaż sprzętu 

komputerowego, nagraniowego i fotograficznego w ramach projektu Biblio 

Multimedia LAB Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna z programu                                             

„Kluby kreatywności w bibliotekach” w Bibliotece Głównej przy ul. Mieszka I 16 w 

Gnieźnie 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa: SIWZ- Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do umowy, oraz Wybrana oferta  -Załącznik 

nr 2 do umowy, stanowiące integralną część niniejszej umowy. 

 

§ 2. 

1. Wykonawca dostarczy sprzęt komputerowy, nagraniowy i fotograficzny na swój 

koszt i własnym transportem do Biblioteki Głównej przy ul. Mieszka I 16                       

w Gnieźnie w terminie do dnia  27 sierpnia 2020 roku. 

2. W dniu dostawy strony dokonają protokolarnego odbioru przedmiotu niniejszej 

umowy. 

3. Przedmiot niniejszej umowy, o którym mowa w ust. 1, zostanie uznany                             

za dostarczony, jeżeli protokół odbioru będzie pozytywny i potwierdzi tym samym, 

że przedmiot niniejszej umowy, spełniają wszystkie warunki i parametry podane                 

w ofercie Wykonawcy i uznane w niniejszej umowie. 

4. Do czasu protokolarnego odbioru przedmiotu niniejszej umowy o którym mowa 

w ust. 2, za jego stan techniczny i bezpieczeństwo odpowiada Wykonawca. 

 

§ 3. 

Wykonawca dostarczy wraz z przedmiotem niniejszej umowy, dokumenty 

gwarancyjne, certyfikaty, licencje, w których określone będą uprawnienia 

Zamawiającego i obowiązki Wykonawcy wynikające z udzielonej gwarancji, 

licencji. 

 

§ 4. 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za całość zamówienia kwotę : 

……………………… zł brutto (słownie zł brutto …………………………………….),               
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w tym kwota  netto: …………………………. (słownie zł netto: …………………… 

00/100)  

3. Kwota, o której mowa w ust. 1 obejmuje realizację przedmiotu zamówienia na 

warunkach określonych w SIWZ (załącznik Nr 1 do umowy) tj. dostawę przedmiotu 

zamówienia oraz wszelkie koszty związane z dostawą, tj. opakowania, transportu, 

ubezpieczenia do momentu protokolarnego odbioru sprzętu w siedzibie 

Zamawiającego, wniesienia do wskazanego pomieszczenia, a w przypadku 

dostawy z zagranicy, wszelkimi kosztami z tym związanymi. 

4. Zapłata należności nastąpi w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z protokołem 

odbioru sprzętu, podpisanego przez strony. 

5. Zapłata należności nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy: 

Nr …………………………………………………………………….. 

 

§ 5. 

1. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę określonego w  § 2 ust. 1 terminu 

dostawy, Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 

0,1% wartości umowy za każdy dzień zwłoki. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

zapłaci on Zamawiającemu karę w wysokości 20% wartości umowy. 

3. W przypadku nienależytego wywiązania się Wykonawcy z warunków zawartych 

w niniejszej umowie, Zamawiający sporządzi protokół, w którym poda i uzasadni 

stwierdzone uchybienia. Zamawiającemu przysługiwać będzie z tytułu zaistniałych 

zaniedbań kara umowna w wysokości 10% wartości umowy.  

4. Zastrzeżona kara umowna nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia 

odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 

§ 6. 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem 

natychmiastowym jeżeli: 

a) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy – rozwiązanie umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 15 dni od 
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daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku 

Wykonawca może żądać jedynie części wynagrodzenia ustalonego 

proporcjonalnie do stopnia wykonania umowy, 

b) Wykonawca realizuje przedmiot umowy przewidziany niniejszą umową w sposób 

niezgodny ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia lub wskazówkami lub 

zaleceniami Zamawiającego lub osób działających w jego imieniu, 

c) wydane zostało postanowienie upadłościowe lub układowe lub likwidacyjne               

w stosunku do Wykonawcy, 

2. Wykonawca zaprzestał wykonywania przedmiotu umowy albo go nie rozpoczął, 

lub wykonuje go w sposób sprzeczny z umową.  

3. Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, zmiana postanowień niniejszej 

umowy, niekorzystna dla Zamawiającego oraz każda zmiana postanowień                        

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy 

chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

4. Rozwiązanie umowy następuje poprzez pisemne, pod rygorem nieważności, 

skutecznie doręczone oświadczenie Zamawiającego. 

5. W przypadku o którym mowa w ust. 1, Wykonawca uprawniony jest do żądania  

zapłaty jedynie części wynagrodzenia, ustalonego proporcjonalnie do stopnia 

wykonania umowy, na podstawie protokołu podpisanego przez obie Strony,                    

w którym zawarte zostaną faktycznie wykonane prace z określeniem stopnia ich 

wykonania. 

 

§ 7. 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w drodze aneksu terminu lub 

sposobu realizacji przedmiotu umowy, w szczególności w przypadku wystąpienia 

okoliczności niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, a których Strony nie 

mogły przewidzieć w dacie zawarcia umowy przy zachowaniu należytej 

staranności. 

2. Warunkiem zmiany postanowień umownych jest rzetelne udokumentowanie 

konieczności jej przeprowadzenia w formie protokołu konieczności sporządzonego 

przez Wykonawcę. 
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§ 8. 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w drodze aneksu terminu lub 

sposobu realizacji przedmiotu umowy, w szczególności w przypadku 

wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego,                     

a których Strony nie mogły przewidzieć w dacie zawarcia umowy przy 

zachowaniu należytej staranności. 

2. Warunkiem zmiany postanowień umownych jest rzetelne udokumentowanie 

konieczności jej przeprowadzenia w formie protokołu konieczności 

sporządzonego przez Wykonawcę. 

 

§ 9. 

1. Okres rękojmi przedmiotu umowy ustala się na okres 24  miesięcy od dnia 

podpisania przez Strony protokołu odbioru.   

2. W powyższym okresie Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania na swój 

koszt napraw wad i usuwania usterek powstałych podczas zwykłej eksploatacji 

przedmiotu umowy, w terminie nie później niż 7 dni roboczych od skutecznego 

powiadomienia Wykonawcy w formie: pisemnej, lub fax, lub e-mail lub pismo na 

adres siedziby Wykonawcy. W przypadku niedochowania tego terminu oraz               

w przypadkach wystąpienia siły wyższej, niezależnie od innych uprawnień 

przewidzianych w umowie, Zamawiający ma prawo do samodzielnego zlecenia 

wykonania napraw innej firmie na ryzyko i koszt Wykonawcy. Nie powoduje to 

również utraty uprawnień wynikających z niniejszej umowy, na co Wykonawca 

wyraża zgodę. Okres rękojmi ulega wydłużeniu o czas wykonywanych napraw 

w ramach rękojmi.   

 

§ 10. 

1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy oraz stanowiących jej 

integralną część załączników dla swej ważności wymagają zachowania formy 

pisemnej, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych umową. 

2. Rozstrzyganie sporów wynikłych przy wykonywaniu niniejszej umowy strony 

umowy będzie należało do sądu powszechnego, właściwego miejscowo dla 

siedziby Zamawiającego. 

3. Załączniki do umowy stanowią integralną część umowy. 
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4. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie                           

o wszelkich zmianach adresu siedziby wskazanego na wstępie niniejszej umowy                     

w okresie jej obowiązywania jak również w ciągu 1 roku od dnia jej ustania, pod 

rygorem uznania za skuteczne wszelkich doręczeń na adres wskazany powyżej. 

Wszelkie zaniedbania w tym zakresie obciążają wyłącznie Wykonawcę, który 

nie wykonał obowiązku zawiadomienia określonego w niniejszym ustępie. 

5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy będą miały 

zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym                                    

w przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1145, 1495 ze zm.). 

6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,                       

po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                   WYKONAWCA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do umowy: 

Załącznik Nr 1 – SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia  

Załącznik Nr 2 – Oferta Wykonawcy 


