Załącznik nr 2 do specyfikacji BPM.ZZP.271.865.2013

PROJEKT

Umowa nr BPM.ZZP.272.865.2013
zawarta w dniu …………………..w Nowym Sączu pomiędzy Miastem Nowy Sącz, z
siedzibą w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz - Rynek 1, reprezentowanym przez:
..................................................................................

Numer ewidencyjny NIP: 734-350-70-21, REGON: 491893167
zwanym dalej “Zamawiającym”
a
posiadający NIP
REGON
zwanym dalej “Sprzedawcą”.
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………

W wyniku przetargu w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego w oparciu o
przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2013
poz.907 z póŜń. zm. )
strony zawierają umowę o następującej treści:
§1
1. Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaŜy Zamawiającemu materiałów eksploatacyjnych
do drukarek komputerowych, kserokopiarek i innych urządzeń biurowych zwanych
dalej towarem , wg rodzaju, ilości i po cenach określonych w załączniku nr 1 niniejszej
umowy – Szczegółowy zakres zamówienia zawiera kosztorys ofertowy.
2. Sprzedawca oświadcza, Ŝe zamawiany towar jest dopuszczony do obrotu na terenie kraju,
odpowiada wymaganiom Polskich Norm oraz posiada ocenę zgodności wyrobu z
zasadniczymi wymaganiami dyrektyw UE.
3. Sprzedawca oświadcza, Ŝe artykuły nie mają wad jakościowych i ilościowych i są I
gatunku.
§2
1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu na jego wezwanie towar
sukcesywnie do siedziby Zamawiającego.
2. O konieczności dostarczenia towaru Zamawiający powiadomi Sprzedawcę telefonicznie
lub za pośrednictwem faksu na numer ………………. lub ……………. a Sprzedawca
zrealizuje to zamówienie niezwłocznie, nie dłuŜej jednak niŜ w czasie:
a) 24 godziny od powiadomienia w przypadku pilnych dostaw o wartości nie przekraczającej
kwoty 2000 zł
b) 72 godziny w przypadku dostaw nie określonych jako pilne.
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§3
1Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć zamówiony towar w cenach określonych w jego
ofercie , stanowiącej załącznik nr 2 do umowy, a Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za
dostarczony towar wynagrodzenie maksymalne w wysokości: Brutto…………… (słownie:
………………………………….. złotych 00/100 złotych w tym podatek VAT w wys.23%
tj………………… (słownie: …………………………………………… złotych …./100) z
zastrzeŜeniem ust.3 i 4
2. Wskazane w ust 1 wynagrodzenie jest niezmienne bez względu na rzeczywisty poziom cen
towarów jakie kształtować się będą w okresie realizacji umowy.
3.Zapłata naleŜności następować będzie za kaŜdą partię zamówionego, dostarczonego i
odebranego towaru, w terminie 14 dni od daty przedłoŜenia faktury i protokołu odbioru,
przelewem na konto wskazane w fakturze.
4. Podane w ust 1 wynagrodzenie jest wynagrodzeniem maksymalnym i nie stanowi
podstawy do jakichkolwiek roszczeń, jeŜeli Zamawiający nie zamówi całości towaru
określonego w zal. Nr 1
5.Dopuszcza się zmianę kwoty VAT w przypadku gdy w okresie realizacji umowy dojdzie do
zmiany podatku VAT.
§4
1. Umowa jest zawarta na czas określony od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia 31
grudnia 2014
2.Sprzedawca odpowiada za jakość sprzedanego i dostarczonego towaru
3. Zamawiający zobowiązuje się do zbadania towaru w chwili odbioru.
4.W razie stwierdzenia wad lub braków Zamawiający wezwie Sprzedawcę, który
niezwłocznie dostarczy towar pozbawiony wad lub braków.
5. Sprzedawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu spowodowane
uŜywaniem zaoferowanych nieoryginalnych materiałów eksploatacyjnych ( równowaŜnych ) i
zobowiązany jest do zwrotu kosztów jego ewentualnej naprawy.
§5
W przypadku zastosowania materiałów równowaŜnych (nieoryginalnych) do urządzeń na
gwarancji Sprzedawca bierze na siebie bezwarunkowo i nieodwołalnie wszystkie prawa
i obowiązki gwaranta
§6
1. W razie niewykonania lub nienaleŜytego wykonania dostaw Sprzedawca zapłaci
Zamawiającemu kary umowne:
a) w wysokości 0,5 % wartości brutto umowy za kaŜdorazowe dostarczenie towaru niskiej
jakości oraz za kaŜdy stwierdzony fakt uszkodzenia sprzętu w wyniku zastosowania
materiałów eksploatacyjnych nieoryginalnych ( równowaŜnych )
b) w wysokości 0,1% wartości brutto umowy towaru nie dostarczonego w terminie, za
kaŜdy dzień zwłoki.
c) w wysokości 10% wartości brutto umowy, gdy Sprzedawca lub Zamawiający odstąpi
od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Sprzedawca.
JeŜeli wysokość szkody przekroczy wysokość zastrzeŜonych kar umownych Strony mogą
dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego
§7
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie
leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
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Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
powyŜszych okolicznościach.
2. W takim przypadku Sprzedawcy przysługiwać będzie jedynie wynagrodzenie naleŜne z
tytułu faktycznie wykonanej dostawy.
§8
1. Zamawiający moŜe równieŜ odstąpić od umowy w przypadku, gdy:
a) zwłoka w wykonaniu dostawy trwa dłuŜej niŜ 3 dni,
b) Sprzedawca bez zgody Zamawiającego powierza wykonanie dostawy innej osobie,
c) Sprzedawca dopuszcza się raŜących zaniedbań w sposobie wykonania dostawy,
d) w razie dwukrotnego ukarania Sprzedawcy karą umowną i stwierdzenia podstaw do
zastosowania tej kary po raz trzeci.
2. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Sprzedawcy od zapłaty kary
umownej i odszkodowania na zasadach ogólnych.
3. Odstąpienie od umowy z przyczyn określonych w ust 1moŜe nastąpić w terminie do 2
miesięcy od zaistnienia którejkolwiek z tych okoliczności.
§9
Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
niewaŜności.
§ 10
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z
2013 , poz.907 z późn. zm.).
§ 11
Spory jakie mogą wyniknąć z realizacji postanowień niniejszej umowy strony poddają pod
rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla Zamawiającego.

§ 12
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz dla Sprzedawcy 3 egz dla
Zamawiającego

SPRZEDAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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