PROJEKT

UMOWA Nr ……………….
Skarbem Państwa - Wojewodą Mazowieckim Zdzisławem Sipierą, Plac Bankowy 3/5,
00-950 Warszawa, NIP: 525-10-08-875, REGON 013272620 z upoważnienia, którego na
podstawie upoważnienia nr 334/1/2018 z dnia 05 września 2018 r., stanowiącego załącznik nr 1 do
Umowy, działa:
…………………………… – ………………………………………..,
zwany dalej Zamawiającym,

a
…………………………………………………………………………., reprezentowaną przez
…………………………… – ………………………………………..,
zwanym dalej Wykonawcą
została zawarta w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), umowa o treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest dostarczenie materiałów eksploatacyjnych do drukarek,
kserokopiarek i faksów zgodnie z formularzem asortymentowo – cenowym, stanowiącym
załącznik nr 2 do niniejszej umowy, złożoną ofertą oraz na warunkach wynikających
z niniejszej umowy.
2. Wykonawca oświadcza, iż:


materiały eksploatacyjne, o których mowa w ust. 1 spełniają standardy jakościowe;

 posiada atesty dopuszczające je do obrotu na rynku krajowym;
 gwarantuje, że ich zamontowanie i używanie nie spowoduje utraty praw gwarancji
producenta urządzenia.
3. Dostarczone materiały eksploatacyjne muszą posiadać na opakowaniach zewnętrznych logo
producenta, nazwę (typ, symbol) materiału, numer katalogowy, opis zawartości, termin
przydatności do użycia.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości poszczególnych pozycji wymienionych
w załączniku numer 2 do umowy, przy zachowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie
z tym, że całkowita wartość dostarczonych materiałów nie przekroczy kwoty określonej
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w § 2 ust.1.
§2
WYNAGRODZENIE
1. Strony ustalają maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy na kwotę …………………….…..….
zł brutto (słownie zł: ………………………………….. 00/100), netto ………………………...
(słownie zł: ………………………………….. 00/100), podatek VAT 23% w kwocie
……………………… (słownie zł: ………………………………….. 00/100 ).
2. Wynagrodzenie brutto określone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty i wydatki Wykonawcy
związane z realizacją tej Umowy w tym także transport, opakowanie, czynności związane
z przygotowaniem dostawy, ubezpieczenie, przesyłka itp.
3. Wykonawcy należy się wynagrodzenie jedynie za faktycznie dostarczone materiały ustalone
zgodnie z cenami jednostkowymi określonymi w załączniku nr 2 do umowy. Kwota określona
w ust. 1 nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń
względem Zamawiającego z tytułu niezrealizowania całości przedmiotu umowy.
4. Ceny jednostkowe poszczególnych materiałów eksploatacyjnych, zawarte w załączniku nr 2 do
umowy, nie mogą ulec zmianie w okresie trwania umowy.
§3
WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust.1 płatne
będzie w częściach odpowiednio za każdą partię dostarczonych materiałów eksploatacyjnych na
podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury
przez Zamawiającego.
2. Zapłata

dokonana

będzie

przelewem

na

rachunek

bankowy

Wykonawcy

nr ……………………………………………………………….. .
3. Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru dostawy, podpisany przez Zamawiającego
bez zastrzeżeń.
4. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień, w którym Zamawiający wydał bankowi polecenie
przelewu Wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy.
5. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada NIP ………………. .

§4
GWARANCJA
1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych oraz
może być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem.
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2. W ramach wynagrodzenia określonego w § 2 ust 1 niniejszej Umowy, Wykonawca udziela
Zamawiającemu gwarancji jakościowej na dostarczone materiały eksploatacyjne, o których
mowa w § 1 ust. 2, na okres 12 miesięcy, liczony od dnia podpisania przez Zamawiającego
poszczególnych protokołów odbioru.
3. W przypadku, gdy dostarczony przedmiot umowy nie odpowiada pod względem ilościowym,
jakościowym lub trwałości produktowi wskazanemu przez Zamawiającego, Zamawiającemu
przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji, w jednej z następujących form: pisemnie, faksem
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Potwierdzenie prawidłowości transmisji faksu lub
wysłania wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej jest dowodem na dokonanie
zgłoszenia reklamacji.
4. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 3, Wykonawca zobowiązuje się
do dostarczenia na własny koszt przedmiotu umowy odpowiednio: w żądanej ilości,
pełnowartościowego lub spełniającego wymagania Zamawiającego określone w załączniku
nr 2 do umowy w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji lub
udzielić Zamawiającemu pisemnej odpowiedzi zawierającej uzasadnienie nie uznania
reklamacji. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności bieg terminu gwarancji
rozpoczyna się na nowo, a za datę początkową przyjmuje się dzień podpisania bez zastrzeżeń
protokołu odbioru w tym zakresie.
5. W wypadku bezpodstawnej odmowy uwzględnienia reklamacji Zamawiający jest upoważniony
do zlecenia naprawy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Upoważnienie obejmuje
również prawo do zakupu nowego urządzenia lub asortymentu, w sytuacji gdy zgłoszone wady
nie mogą zostać usunięte w wyniku naprawy. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji
Zamawiający ma prawo do rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy.
6. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych przedmiotu dostawy Wykonawca wymieni
wadliwy towar w terminie 7 dni od daty złożenia reklamacji przez Zamawiającego.
7. W przypadku ponownego dostarczenia towaru z wadami Zamawiający zastrzega sobie prawo,
zakupienia towaru o odpowiednich parametrach na koszt Wykonawcy.
8. Zamawiający może zgłaszać wady materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek
i faksów w terminie 6 miesięcy od dnia ich stwierdzenia.
§5
WARUNKI I TERMIN DOSTAWY
1. Realizacja przedmiotu Umowy nastąpi sukcesywnie w przeciągu 12 miesięcy licząc od
dnia podpisania Umowy do dnia ……… lub do wyczerpania kwoty wynagrodzenia
określonego w § 2 ust.1.
2. Dostawy przedmiotu Umowy będą dokonywane partiami na podstawie pisemnych
zamówień wystawianych przez Zamawiającego, określających jego rodzaj i ilość,
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zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego, do kwoty określonej w § 2 ust.1
Umowy.
3.

Termin dostawy nie może przekroczyć 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia,
przesłanego faksem na nr. ……………….. lub na adres e-mail ………………………..

4. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego e-mailem o dostawie, na 3 dni
przed przewidzianym terminem.
5. Odbiór każdego zamówienia odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego w obecności
upoważnionych przedstawicieli stron.
6. Odbiór każdego zamówienia zostanie potwierdzony stosownym Protokołem Zdawczo –
Odbiorczym, zawierającym datę dostawy, rodzaj, ilość przy jednoczesnym braku uwag
Zamawiającego.

§6
KARY UMOWNE
1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych:
1) w wysokości 10% maksymalnej wartości brutto przedmiotu umowy określonego

w § 2 ust.1, w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;
2) w wysokości 0,5 % wartości brutto niedostarczonych materiałów w terminie, za każdy

rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu, o którym mowa w § 5 ust. 1;
3) w wysokości 0,5% wartości brutto materiałów podlegających wymianie, za każdy

rozpoczęty dzień zwłoki ponad termin ustalony w § 5 ust. 3;
4) w wysokości 0,5% wartości brutto materiałów podlegających naprawie lub wymianie,

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki ponad termin ustalony w § 4 ust. 4.
2. W przypadku naliczenia kary umownej, Zamawiającemu przysługuje prawo potracenia
wysokości kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość
zastrzeżonych kar umownych.
§7
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku wystąpienia
następujących okoliczności:
1) drugiego z rzędu, nieuzasadnionego, przekroczenia terminu realizacji dostawy,
2) innego nienależytego wykonania umowy.

2. Zamawiający może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy z powodu okoliczności
4

określonej w ust. 1 w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o okoliczności uzasadnienia
odstąpienia od umowy.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy także w razie zaistnienia istotnej
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwu publicznemu. Prawo do odstąpienia przysługuje Zamawiającemu
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uprawniających
do odstąpienia.
4. W przypadku odstąpienia od umowy na warunkach określonych w niniejszym paragrafie
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu wykonanej części umowy.
§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Dla

zapewnienia

prawidłowej

realizacji

umowy

strony

wyznaczają

swoich

przedstawicieli, którzy będą odpowiedzialni za koordynację realizacji niniejszej Umowy:
a. Ze strony Wykonawcy: …………………………….., tel. …………………., fax.
……………………………., e-mail ………………………………….. .
b. Ze strony Zmawiającego: …………………………….., tel. …………………., fax.
……………………………., e-mail ………………………………….. .
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeks
Cywilnego, oraz ustawy Prawo zamówień publicznych .
3. Wszelkie spory pomiędzy stronami mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane
będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
Zamawiający

Wykonawca

Załączniki:
1. Upoważnienie nr 334/1/2018 z dnia 05 września 2018 r.,
2. Formularz asortymentowo - cenowy.
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