
Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego PCMG/ZO-14/2020

UMOWA – WZÓR

Na zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek dla potrzeb

Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu Spółka z ograniczona odpowiedzialnością.

Część nr … - …………………………

zawarta dnia …………….r. w Grójcu pomiędzy:

Powiatowym  Centrum  Medycznym  w  Grójcu  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  

z  siedzibą  w  Grójcu  ul.  Księdza  Piotra  Skargi  10,  spółką  wpisaną  do  rejestru  przedsiębiorców

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla  m.  st.  Warszawy w Warszawie,  XIV Wydział  Gospodarczy

Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem  KRS  0000351118  posiadajacą  nr  NIP  7972019261

i nr REGON 142203546

reprezentowaną  przez:

Joannę Czarnecką - Prezes Zarządu

zwany dalej „Zamawiającym“

a

……………………………………………………… z siedzibą w ……………………….. przy ul. ………………………………………

posiadającą  NIP ……………….. KRS………………………………………. REGON reprezentowaną  przez:

……………………………………..

zwanym/ą  w dalszej części „Wykonawcą“,

wybranym/ą  w  zapytaniu  ofertowym,  do  którego  nie  stosuje  się  przepisów  prawa  zamówień

publicznych zgodnie z art. 4 pkt.  8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz.  U. z 2015r. poz.  2164,  z późn. zm.),  Zamawiający i  Wykonawca łącznie zwani  „Stronami” lub

oddzielnie „Stroną”

o następującej treści:

1



§ 1

1.  Przedmiotem niniejszej  umowy jest  zakup i  dostawa  …………………..,  według  rodzaju  oraz  ilości

wymienionych w ofercie Wykonawcy z dnia ………….. roku, stanowiącej Załącznik nr 1 do umowy.

2. Ustalone w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, ilości

………………………………………, o których mowa w ust. 1,  stanowią wielkości szacunkowe, które mogą ulec

zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo 

dokonywania zamówień z zakresu poszczególnych asortymentów w zależności od własnych potrzeb, 

bez względu na ilości danego asortymentu podane w Załączniku nr 1 pod warunkiem 

nieprzekroczenia globalnej wartości umowy.

3. W przypadku zmniejszenia zapotrzebowania Zamawiającego na …………………………………,  zastrzega

on sobie prawo do zakupienia mniejszej ilości  …………………………………wyszczególnionych w Załączniku

nr 1 niniejszej  umowy.      

4. Dostawy ……………………………. będą realizowane sukcesywnie przez okres  trwania umowy zgodnie

z zamówieniami częściowymi składanymi przez Zamawiającego w zależności od jego potrzeb.

5. Zamówienia częściowe, o których mowa w ust. 4, mogą być także składane przez Zamawiającego,

za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłanej na adres: …………………………………………………… .

6.  Ceny  jednostkowe  ……………………………………..  wymienionych  w  ofercie  Wykonawcy  z  dnia

………………….  roku,  obowiązują  przez  cały  okres  trwania  umowy.  Integralną  częścią  umowy  jest

wypełniony przez Wykonawcę załącznik formularza cenowego załączony do oferty.

§ 2

Wartość  przedmiotu  umowy  w  okresie  jej  trwania  Strony  ustalają  na  kwotę  bru o

………………………………  zł  (  słownie:  .................……………………………………………..)  w  tym  VAT  …..%,  tj.

…………….zł ( słownie: …………………………………………………………………………..…).

§ 3

1.  Wykonawca  zobowiązuje  się  dostarczać  ……………………………………  określone  w  zamówieniu,

o  którym  mowa  w  §  1  ust.  4,  do  siedziby,  w  terminie  ………  dnia  roboczego od  daty  złożenia

zamówienia.

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać ………………………………. określone w zamówieniu, o którym

mowa w § 1 ust. 4, na własny koszt, w godzinach pracy Zamawiającego (tj. od poniedziałku do piątku

w godzinach od … do..), po uzgodnieniu godziny dostawy telefonicznie z wyznaczonym pracownikiem

Zamawiającego. Pracownik Zamawiającego potwierdza na fakturze zgodność dostawy z zamówieniem

częściowym (ilość i asortyment dostarczonych artykułów), o którym mowa w § 1 ust. 4.
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3. Dostarczane ……………………………. muszą być opakowane w sposób umożliwiający ich identyfikację

(ilość,  rodzaj,  parametry  techniczne)  bez  konieczności  naruszania  opakowania  oraz  z  wszelkimi

zabezpieczeniami  stosowanymi  przez  producentów  (np.  hologramy),  a  także  w  sposób  chroniący

przed działaniem czynników zewnętrznych.

4.  Na  dostarczone  w  ramach  danej  par i  …………………………………  Wykonawca  udziela  gwarancji

wynoszącej  12 miesięcy liczonej od dnia ich dostarczenia.

5.  Niezależnie  od  wymogów  wskazanych  w  ust.  3,  dostarczone  w  ramach  danej  par i

………………………………….. muszą posiadać termin przydatności do użycia określony przez producenta

wynoszący, co najmniej 12 miesięcy licząc od dnia ich dostarczenia.

6.  W  okresie  gwarancji,  określonej  w  ust.  4  niniejszego  paragrafu  Wykonawca zobowiązuje  się  

do wymiany wadliwych Materiałów eksploatacyjnych w terminie pięciu dni roboczych.

7. Zgłoszenia o wadach ……………………………………. dokonywane będą w trybie właściwym dla składania

zamówień, określonym w § 1 ust. 4 niniejszej umowy.

8. Wykonawca uznaje sposób przesłania zgłoszenia o wadach, o którym mowa w ust. 6, i zobowiązuje

się  do  dostarczenia  do  siedziby  Zamawiającego,  sprawnych,  fabrycznie  nowych  i  bez  wad

……………………………….. w terminie 12 godzin roboczych liczonych od chwili otrzymania zgłoszenia.

9. Dostarczane Materiały eksploatacyjne muszą być fabrycznie nowe, dobrej jakości, wolne od wad

technicznych i prawnych, dopuszczone do obrotu.

10. W przypadku nieprawidłowego działania dostarczonych ………………………………., które spowodują

uszkodzenie  urządzeń  drukujących  i  kopiujących,  Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  naprawy

uszkodzeń na własny koszt, a także ponieść wszelkie koszty związane z transportem uszkodzonego

sprzętu.

11.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  nieodpłatnego  odbioru  zużytych  wkładów  tuszy  i  tonerów

bębnów,  folii  do  faxów,  wkładów  z  termicznymi  opaskami  na  rękę  na  co  powinien  uzyskać

potwierdzoną przez Zamawiającego kartę odbioru odpadów.

§ 4

1.  Zamawiający  może  odmówić  odbioru  dostarczanych  ………………………………………  z  widoczną  ich

wadą, a także niezgodnych co do ilości i rodzaju z zamówieniem, o którym mowa w § 1 ust. 4 oraz

w razie braku cechy, o której mowa w § 3 ust. 3 i 9 umowy.

2. W opisanym wyżej przypadku Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie.
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§ 5

1.  Zapłata  wynagrodzenia  ustalonego  w  §  2  umowy  następować  będzie  na  podstawie  faktur

częściowych wystawionych za każdorazową dostawę ……………………………………………. . 

2.  Warunkiem  zapłaty  wynagrodzenia  jest  dostarczenie  przez  Wykonawcę  bez  zastrzeżeń  

i bez wad …………………………………………… . Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku

Zamawiającego.

3.  Zamawiający  zobowiązuje  się  do  zapłaty  wynagrodzenia  za  dostarczone  przez  Wykonawcę

………………………………………..  przelewem  na  rachunek  bankowy  Wykonawcy  wskazany  na  fakturze

w terminie …….. dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz

ze specyfikacją zamówienia, o której mowa w ust. 4 poniżej. Wykonawca oświadcza, iż jest czynnym

podatnikiem podatku VAT, a nr rachunku bankowego, który wskazany zostanie w treści faktury lub

rachunku znajduje się w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT prowadzonego

przez Szefa Krajowej Administracji  Skarbowej.

4. Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest prawidłowo wystawiona faktura VAT oraz wystawiona przez

Wykonawcę  i  załączona  do  faktury  specyfikacja  dostarczonych  Materiałów  eksploatacyjnych

zawierająca opis dostarczonych pozycji asortymentowych zgodnie z opisami zawartymi w ofercie oraz

załączniku  nr  1  do  umowy,  z  jednoczesnym  podaniem  liczby  sztuk  oraz  ceny  jednostkowej,

potwierdzona podpisami upoważnionych przedstawicieli Stron.

§ 6

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

a)  w  razie  wystąpienia  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że  wykonanie  umowy  nie  leży

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

b)  w  przypadku  gdy  Wykonawca  nie  wykonał  dostawy  w  terminie  5  dni  od  dnia  pierwszego

zamówienia z przyczyn nieuzasadnionych oraz nie wykonuje jej pomimo wezwania Zamawiającego

złożonego na piśmie.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku

gdy:

a)zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja Wykonawcy,

b)  Wykonawca naruszył  § 3  ust.  8  umowy nie  wymieniając  wadliwych  ……………………………………….

w  terminie  tam  wskazanym,  a  nadto  nie  dokonał  wymiany  ………………………………………..  pomimo

skierowanego do Wykonawcy pisemnego wezwania do ich wymiany pod rygorem rozwiązania umowy

i bezskutecznego upływu 2 dni od doręczenia takiego wezwania,

c)  ilość  wadliwych  …………………..  przekroczy  30  %  wszystkich  ………………………………………….

wymienionych w ofercie z dnia ………..…. roku, stanowiącej Załącznik nr 1 do umowy.
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3. Wykonawcy przysługuje prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku,

gdy  Zamawiający  nie  wywiązuje  się  z  obowiązku  zapłaty  faktur  pomimo  wyznaczenia  przez

Wykonawcę  dodatkowego  30-dniowego  terminu  do  zapłaty  wynagrodzenia  liczonego  od  dnia

wezwania. 

4.  Odstąpienie  od  umowy  lub  oświadczenie  o  rozwiązaniu  umowy  w  trybie  natychmiastowym

powinno  nastąpić  w formie  pisemnej  pod  rygorem  nieważności  takiego oświadczenia  i  powinno

zawierać uzasadnienie.

§ 7

1.  Zarówno  Zamawiający  jak  i  Wykonawca  zobowiązani  są  do  naprawienia  szkód  wynikłych

z niewykonania lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań umownych.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a)  za  opóźnienie  w  dostawie  ……………………………………….  -  w  wysokości  10  %  wynagrodzenia  za

zamówioną  par ę  ………………………………….,  za  każdy  dzień  opóźnienia,  liczony  od upływu  terminu

określonego w §3 ust. 1 umowy,

b)  za  opóźnienie  w  wymianie  wadliwych  ………………………………………………..  

w wysokości 5% wynagrodzenia za dotknięte wadą ……………………………………………, za każdą godzinę

opóźnienia, liczoną od upływu terminu określonego w §3 ust. 8 umowy.

3. Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania

uzupełniającego do pełnej wysokości powstałej szkody.

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia.

5. Kara umowna powinna być zapłacona przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty doręczenia

Wykonawcy przez Zamawiającego wezwania z żądaniem zapłaty. Zamawiający w razie opóźnienia w

zapłacie kary umownej może potrącić należną mu kwotę kary umownej z należności Wykonawcy.

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy ……………………………………… w terminie 5 dni od dnia

upływu terminu dostawy zgodnie z § 3 ust. 1, Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zakupu

interwencyjnego  od  innego  Wykonawcy  w  liczbie  i  asortymencie  odpowiadającym  złożonemu

zamówieniu,  o  którym  mowa  w  §  1  ust.  4  niniejszej  umowy.  W  opisanym  wyżej  przypadku

Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie.

7. Zakup interwencyjny, o którym mowa w ust. 6 powyżej  skutkuje zmniejszeniem ilości przedmiotu

umowy o wielkość tego zakupu.

8. Wykonawca zobowiązany jest ponadto do zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną zakupu

interwencyjnego i ceną umowną niewykonanej części dostawy ………………………………. .
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§ 8

1. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez okres 24 miesięcy lub do wyczerpania jej

wartości.

2. Ze strony Zamawiającego odpowiedzialnym za wykonanie umowy jest

……………………………………………………………………………………………………………. .

3. Ze strony Wykonawcy odpowiedzialnym za wykonanie umowy jest

……………………………………………………………………………………………………………. .

4. Strony oświadczają,̨  iż  w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień́ niniejszej  umowy, z mocy

prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub

sądu,  zostaną ̨ uznane  za  nieważne  lub  nieskuteczne,  pozostałe  postanowienia  niniejszej  umowy

zachowują ̨pełną moc i skuteczność.́

5. Postanowienia niniejszej Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 4 zostaną ̨zastąpione,

na mocy niniejszej umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które

wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarczych dla

każdej ze Stron.

6.  Spory  wynikłe  na  tle  realizacji  niniejszej  umowy  rozstrzygać  będzie  właściwy  Sąd  w  miejscu

Zamawiającego.

7. Jakakolwiek zmiana do niniejszej umowy i jej załączników może nastąpić za zgodą Stron, wyrażoną

na piśmie w formie aneksu, pod rygorem nieważności.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

9.  Umowę  sporządzono  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach  z  czego  jeden  egzemplarz  dla

Wykonawcy oraz dwa egzemplarze dla  Zamawiającego.    

Załączniki do umowy: 

Załącznik nr 1 – Formularz cenowy

         WYKONAWCA           ZAMAWIAJĄCY       
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