UMOWA Nr ……….

WZÓR

zawarta w dniu ……………………… roku w Stalowej Woli pomiędzy
Gminą Stalowa Wola z siedzibą ul. Wolności 7, 37 - 450 Stalowa Wola, NIP: 865 239 87 25
reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Stalowej Woli Lucjusza Nadbereżnego
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a …………
reprezentowaną przez:…………
zwaną dalej „Wykonawcą”.
Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na
podstawie

ustawy Prawo zamówień publicznych oraz następstwem wyboru przez

Zamawiającego oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym nr

OKZ-…..

z

dnia …………... na warunkach ujętych w SIWZ, które stanowią integralny załącznik do
niniejszej umowy.
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania sukcesywną dostawę

oryginalnych i fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych,
atramentowych i kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miasta Stalowej Woli w latach 20182020 w okresie: od dnia zawarcia umowy do 31 października 2020r. zgodnie z ofertą
przetargową i przedmiarem zamówienia, które stanowią załączniki do umowy.
2. Za

wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają szacunkowe wynagrodzenie

Wykonawcy

w

kwocie

…………….

złotych

netto

(słownie ……………..

złotych …./100) + VAT ……….. %, tj. łącznie …………….

złotych brutto

(słownie: : ……………….. złotych …. /100) zgodnie z przyjętą ofertą.
§2
1. Strony postanawiają, że zapłata za dostarczony przedmiot umowy następować będzie po
każdym zrealizowanym prawidłowo zleceniu, według cen jednostkowych przedstawionych
w ofercie, na podstawie faktycznie zrealizowanych dostaw.
Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT w terminie
30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.
2. Faktury VAT winny być wystawiane za poszczególne dostawy na poniżej wskazane dane:

Gmina Stalowa Wola
ul. Wolności 7,
37-450 Stalowa Wola
NIP: 865-239-87-25
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze wszystkimi
wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w SIWZ, w tym w Formularzu cenowym
(przedmiar zamówienia na 2018 i 2020 rok).
2. Materiały muszą być oryginalnie zabezpieczone przez producenta w sposób gwarantujący,
iż produkt nie był użyty od momentu wyprodukowania. Muszą one posiadać naniesiony na
opakowaniu opis jednoznacznie identyfikujący produkt, znak firmowy producenta, kod
produktu, a w przypadku tuszy i tonerów dodatkowo typ i model sprzętu, do którego
tusz/toner jest przeznaczony oraz termin ważności.
3. Realizacja dostaw przedmiotu zamówienia następować będzie w ciągu ….. dni roboczych
licząc od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania za pośrednictwem
telefonu lub faksu.
4. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować dostawy na własny koszt oraz dostarczyć
przedmiot

zamówienia

na

miejsce

wskazane

przez

Zamawiającego.

Miejscem dostaw są pomieszczenia piwniczne w Urzędzie Miasta Stalowej Woli
ul. Wolności 7, ul. Wolności 9, ul. Kwiatkowskiego 1.
5. Wykonawca oświadcza, że dostarczane produkty będą wysokiej jakości o wysokich
walorach użytkowych oraz będą spełniać wymogi zawarte w SIWZ.
6. Wykonawca oświadcza, że udziela 12 miesięcznej gwarancji na wszystkie produkty objęte
umową, licząc od daty dostawy.
7. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się bezpłatnie odebrać i zutylizować wszystkie
zużyte przez Zamawiającego tonery, kartridże i bębny w terminie do 7 dni od daty
poinformowania Wykonawcy o możliwości ich odbioru.
8. W przypadku awarii drukarki lub kserokopiarki spowodowanej zastosowaniem tonera lub
atramentu dostarczonego przez Wykonawcę, naprawy drukarki dokonuje Zamawiający na
koszt Wykonawcy.
Wykonawca w terminie … dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, na czas naprawy
zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu sprzęt zastępczy o porównywalnych
parametrach technicznych.

9. W przypadku zgłoszenia reklamacji, Zamawiający obowiązany jest zwrócić na koszt
Wykonawcy wyroby będące przedmiotem reklamacji w celu wymiany na wolne od wad.
§4
Jeżeli w okresie trwania umowy Zamawiający zrealizuje mniejszą ilość zamówienia, niż
określono w przedmiarze zamówienia na 2018 i 2020 rok, Wykonawcy nie będą przysługiwały
z tego tytułu żadne roszczenia względem Zamawiającego. Niewykonanie umowy w takim
przypadku nie będzie traktowane jako odstąpienie Zamawiającego od umowy.
§5
Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :
za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w wysokości 5 % wynagrodzenia
umownego za każdy dzień zwłoki, a za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od
Wykonawcy, w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego.
2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
§6
Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność materialną za jakość oferowanych tonerów,
atramentów i bębnów oraz za wszelkie ewentualne szkody wynikłe z użytkowania danego
materiału, w szczególności uszkodzenia sprzętu i zobowiązuje się do ich pokrycia.
§7
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie
w formie aneksu.
§8
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
1) w razie wystąpienia okoliczności, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, w takich przypadkach
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania
części umowy;
2) gdy zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub nastąpi rozwiązanie firmy

Wykonawcy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;
3) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął dostaw lub ich nie kontynuuje bez uzasadnionych
przyczyn pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; odstąpienie od
umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach.
2. Wykonawcy

przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający nie

wywiązuje się z zapłaty faktur za dwa kolejne okresy płatności mimo wyznaczenia
dodatkowego terminu ich uregulowania.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§9
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Dopuszcza się zmianę wysokości wynagrodzenia określonego w § 1 ust. 2 umowy w
przypadku ustawowej zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług (VAT) w
zakresie zmiany tej stawki i nie wcześniej niż od dnia obowiązywania zmienionej stawki
podatku VAT.

§ 10
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 1 umowy, będzie waloryzowane w trakcie

obowiązywania umowy w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług;
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę;
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu.
2. Warunkiem dokonania waloryzacji będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego

wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych
cen oraz wpływ zmian na wynagrodzenie Wykonawcy.
3. Waloryzacja wynagrodzenia będzie mogła nastąpić po upływie miesiąc a od dnia

wprowadzenia odpowiednio:
1) nowych stawek podatku od towarów i usług;

2) nowej kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ;
3) nowych zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

§ 11
1. Spory powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd

właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.
2. Umowa dla swojej ważności wymaga kontrasygnaty Skarbnika Miasta

lub osoby

przez Nią upoważnionej.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego

oraz Ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

Zamawiający

Kontrasygnata

Wykonawca

