DAT-2601-27/17

Zał. Nr 3

WZÓR UMOWY
W dniu ………………….r. pomiędzy:
Karkonoską Państwową Szkołą Wyższą w Jeleniej Górze, z siedzibą przy ul. Lwóweckiej 18,
posiadającą numer identyfikacyjny NIP 611-21-72-838 oraz REGON 230480619 zwaną dalej
Zamawiającym reprezentowaną przez :
1. ………………………...
……………..
2. ………………….
……………..
przy kontrasygnacie ……...
–
…………….
z jednej strony, a
Firmą ………………………………………z siedzibą w …………………………………….., wpisaną
do ………….., posiadającą NIP ………………… oraz REGON ………………… zwaną w dalszej
części umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez:
1. …………………….
– ……………………………
została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Zamawiający
zleca
dostawę
tonerów
i
tuszy
do
drukarek,
kserokopiarek
i urządzeń wielofunkcyjnych dla Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze przy
ul. Lwóweckiej 18, a Wykonawca zobowiązuje się sukcesywnie dostarczać tonery i tusze do miejsca
wskazanego przez Zamawiającego na zasadach opisanych w niniejszej umowie.
2. Dokładne rodzaje i ceny jednostkowe brutto tonerów i tuszy zostały określone w załączniku do
umowy, którym jest formularz ofertowy stanowiący integralną część niniejszej umowy
i mający moc obowiązującą strony.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonanej dostawy, jej kompletność i zgodność
z zamówieniem.
§2
1. Wykonawca będzie dostarczał tonery i tusze oryginalne, fabrycznie nowe, bez śladów używania
i uszkodzenia, i pełnowartościowe.
2. Materiały będą dostarczane przez Wykonawcę swoim transportem zapewniającym należyte
zabezpieczenie dostarczanych asortymentów przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami itp.
3. Dostarczone przez Wykonawcę tonery i tusze będą pochodzić z bieżącej produkcji, w oryginalnych
opakowaniach fabrycznych z etykietami w języku polskim, będą posiadały znak firmowy producenta,
etykiety zawierające numer katalogowy i termin jego ważności.
4. W przypadku stwierdzenia w dostarczonej partii tonerów lub tuszy nie spełniających wymagań
Zamawiającego np. wadliwych, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany towaru.
5. Prawidłowy przebieg wykonywania dostawy ze strony Zamawiającego będzie nadzorować pracownik
Działu Technicznego …………………….. tel. ……………., natomiast ze strony Wykonawcy
wykonywane dostawy nadzorować będzie ……………………………...
6. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy innej osobie.
7. Wykonawca zobowiązuje się do odbioru i zagospodarowania zużytych opakowań
po tonerach i tuszach, będących odpadami.
§ 3.
1. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie:
- rozpoczęcie od ….12.2017r.
- zakończenie do wyczerpania kwoty w max. wysokości 110% kwoty umownej określonej w § 4,
jednak nie dłużej niż do ….12.2018r.
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2. Wykonawca zobowiązany będzie do sukcesywnej realizacji przedmiotu zamówienia w/g bieżących
potrzeb Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych od daty przesłania mailem lub faksem
zamówienia.
3. Materiały będą dostarczane do Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze przy
ul. Lwóweckiej 18, do budynku nr 1 – Rektorat, pokój 114, w godzinach
8:00 – 14:00.
4. Wykonawca wystawiać będzie każdorazowo dowód dostawy. Potwierdzony przez pracownika dowód
odbioru towarów będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury.

1.

2.
3.

4.
5.

§4
Cena przedmiotu umowy wynosi …………………………………………………………… zł brutto
(słownie zł: ……………………………………………………………………………………..00/100).
w tym podatek VAT stanowi kwotę: ………………………... (słownie zł: ……………………………
…………………………………………………………………………………………………………..)
Podane w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do umowy jednostkowe ceny brutto
tonerów i tuszy będą cenami stałymi, obowiązującymi przez cały okres trwania umowy.
Cena określona w ust.1 jest kwotą ostateczną obejmującą cały zakres zamówienia przedstawionego
w § 1 umowy, nie będzie podlegała waloryzacji i nie może ulec zmianie z zastrzeżeniem postanowień
niniejszej umowy.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości i asortymentu w zależności od rzeczywistych
potrzeb Zamawiającego w okresie realizacji umowy.
W przypadku zaistnienia potrzeby zakupu artykułu nie wymienionego w formularzu cenowym,
dostawa dokonana będzie według odrębnych ustaleń pomiędzy stronami.

§5
1. Zapłata dokonywana będzie przelewem bankowym na podstawie faktury, płatnej każdorazowo po
potwierdzeniu przez pracownika Zamawiającego dostarczenia wszystkich zamówionych pozycji
i ilości, zgodnych z zamówieniem.
2. Termin płatności faktury ustala się do 14 dni roboczych od daty doręczenia faktury Zamawiającemu
na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze.
3. Nieterminowa realizacja faktur upoważnia Wykonawcę do naliczania odsetek ustawowych.
§6
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 12 miesięcznej gwarancji na dostarczone tonery i tusze
wymienione w załączniku do niniejszej umowy i oświadcza, że w przypadku wystąpienia wad dokona
wymiany wadliwych artykułów na nowe, wolne od wad w terminie 4 dni od dnia stwierdzenia
wystąpienia wady.
2.

3.
4.

1.

§7
W przypadku stwierdzenia widocznych wad lub braków w danej partii towaru Zamawiający ma
prawo w terminie do 7 dni po dostawie składać wszelkie reklamacje dotyczące jakości dostarczonego
towaru, zwracając wadliwą partię towaru Wykonawcy, a w przypadku wad ukrytych (jakościowych)
reklamacje może zgłosić w terminie 5 dni od daty ujawnienia wady.
Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia zgłoszonych przez Zamawiającego reklamacji
w terminie 48 godzin (w dni robocze) od daty ich zgłoszenia.
Dwukrotne niedotrzymanie terminu wykonania dostawy określonego zgodnie z § 3 pkt 2 lub
dwukrotne wykonanie dostawy niezgodnie z zamówieniem, będzie podstawą do rozwiązania umowy
przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym bez prawa do naliczania kar umownych przez
Wykonawcę.
§8
Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w
formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:
2

DAT-2601-27/17

1.1. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczania i egzekwowania kar umownych z
tytułu:
1.1.1. odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub
odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie w
wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy,
1.1.2. opóźnienia w wykonaniu określonego w § 1 umowy przedmiotu zamówienia lub
poszczególnych jego części przez niedotrzymanie terminu ustalonego § 3 ust. 2 umowy
w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy dzień
zwłoki,
1.1.3. za zwłokę w usunięciu usterek lub wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 1 %
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień
zwłoki, licząc od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wady
lub usterki.
Należności z tytułu kar będą potrącane z bieżącej faktury wystawionej przez Wykonawcę.
1.2. Wykonawcy przysługuje prawo do naliczania i egzekwowania kar umownych z tytułu
odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego lub odstąpienia od umowy
przez Zamawiającego z przyczyn leżących po jego stronie, w wysokości 20% wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, z zastrzeżeniem postanowień § 9 umowy.
2. W przypadku szkody przekraczającej wartość ustalonych kar umownych Zamawiający może
dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych przepisami Kodeksu Cywilnego.
§9
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności,
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy.
§ 10
1. Wykonawca stwierdza, że zdobył wszystkie konieczne informacje potrzebne do właściwego
przygotowania oferty uwzględniając je w wynagrodzeniu za wykonanie przedmiotu umowy.
2. Zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego
przez obie strony, pod rygorem nieważności zmian dokonanych z naruszeniem tej formy.
3. Strony ustalają, że z dniem podpisania niniejsza umowa reguluje wzajemne prawa i obowiązki stron.
§ 11
1. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu
właściwym rzeczowo dla Zamawiającego sądom powszechnym.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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