Projekt UMOWY nr …....
ZAWARTA W DNIU …......... R. POMIĘDZY :
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim z siedzibą w Sokołowie
Podlaskim przy ul. ks. Jana. Bosko 5, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000035422, NIP: 823-14-22-165, reprezentowanym przez:
Ewa Wojciechowska - Dyrektor
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
firmą …............
…........................ reprezentowaną przez:
….......................
zwaną dalej „Wykonawcą”,
Niniejsza umowa została zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru ofert z dnia.
…............. na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U.
z 2013 r poz.907 z późń.zm)
§1
1. Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający kupuje materiały eksploatacyjne do drukarek zwane w treści
umowy "towarem", po cenach podanych w ofercie.
2. Oferta jest załącznikiem do niniejszej umowy i stanowi jej integralną część.
3. Materiały eksploatacyjne muszą być fabrycznie nowe nie mogą podlegać procesom regeneracji,
recyklingu, refabrykacji, powtórnemu napełnianiu ani wymianie jakichkolwiek elementów,
wyprodukowane od początku do końca bez elementów wcześniej użytych.
3.
Materiały eksploatacyjne nie mogą ograniczać pełnej współpracy z
oprogramowaniem urządzenia, monitorującym stan zasobników z tuszem lub tonerem (np. po instalacji
materiału w sprzęcie, na monitorze oraz panelu kontrolnym nie mogą pojawić się żadne negatywne
komunikaty, oprogramowanie nie sygnalizuje we właściwy sposób stanu zużycia tuszu/tonera).
4.

Materiały eksploatacyjne muszą posiadać naniesiony na opakowaniu opis
jednoznacznie identyfikujący produkt: pojemność, nazwę producenta, kod (symbol) produktu, modele
sprzętu, do którego materiał jest przeznaczony oraz datę ważności.

5.

Wszystkie materiały eksploatacyjne, muszą posiadać stosowne atesty,
certyfikaty w zakresie bezpieczeństwa i dopuszczenia do obrotu handlowego, które na wezwanie
Zamawiającego Wykonawca winien będzie okazać.

6.

Dostarczone materiały eksploatacyjne muszą posiadać termin przydatności do
użycia nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc od dnia ich dostawy do siedziby Zamawiającego.

7.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia
urządzeń spowodowane użyciem przez Zamawiającego zaoferowanych i dostarczonych materiałów
eksploatacyjnych i będzie zobowiązany do zwrotu kosztów naprawy (na podstawie odpowiedniej
ekspertyzy) urządzenia przez autoryzowany serwis.

8.

Jeżeli na skutek awarii sprzętu będącej wynikiem zastosowania zaoferowanych
materiałów eksploatacyjnych Zamawiający utraci gwarancję producenta urządzenia, w ramach
rekompensaty za utracone prawa gwarancyjne, Wykonawca będzie zobowiązany do przejęcia
obowiązków gwaranta przez pozostały okres na jaki została udzielona gwarancja przez producenta
urządzenia i na warunkach określonych przez producenta.

9.

Za termin wykonania dostawy Strony określają dzień złożenia podpisu przez
przedstawiciela Zamawiającego na protokole odbioru dostawy
§2

Strony uzgadniają, że maksymalna wartość umowy wynosi: wartość brutto …...... PLN
(słownie wartość:................................................. zł.). Wartość umowy obliczono przy zastosowaniu cen
jednostkowych w forularzu asortymentowo-cenowym.
2.
W cenach jednostkowych zawierają się wszystkie koszty związane z dostawą towaru
(transport zagraniczny i krajowy, opakowanie, czynności związane z przygotowaniem dostawy,
ubezpieczenie towaru za granicą i w kraju do czasu przekazania go Zamawiającemu, koszt ewentualnego
załadunku i rozładunku u Zamawiającego, koszt odprawy celnej, cło, podatek VAT itp.).
3.
Cena jednostkowa brutto może ulec zmianie w przypadku wprowadzenia innej stawki
podatku VAT, dokonanej w oparciu o zmianę przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
4.
W przypadkach innych, niż wskazany w ust. 3 ewentualny koszt związany ze wzrostem
ceny jednostkowej leży po stronie Wykonawcy, który odpowiednio zmniejszy cenę jednostkową netto tak,
aby cena jednostkowa brutto pozostała stała.
§3
1.
Wykonawca będzie dostarczać towar loco magazyn
zamawiającego na własny koszt i wg zamówień składanych telefonicznie, faksem lub korespondencyjnie.
2.
Zamówienie złożone telefonicznie zostanie potwierdzone
faxem na nr …...........
3.
Dostawa nastąpi najpóźniej w trzecim dniu kalendarzowym licząc od daty wpłynięcia
zamówienia do Wykonawcy. W przypadku wysłania towaru przesyłką pocztową, lub przez firmę
spedycyjną, koszty przesyłki oraz jej ubezpieczenia ponosi Wykonawca.
4.
Do każdego częściowego zamówienia Wykonawca
dołączy dokumenty potwierdzające rodzaj, ilość i cenę towaru będącego przedmiotem dostawy - faktura
VAT.
5.
Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą ze strony
Zamawiającego jest st.insp.Halina Litwiniak
tel. 25 / 781-73-20
§4
1.
Wykonawca gwarantuje stałość cen oferowanego towaru
przez czas trwania umowy z zastrzeżeniem § 2 ust. 3.
2.
Termin płatności Strony ustaliły na ….. (słownie: ).......................... dni licząc od dnia
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
3.
Należność
będzie
przekazywana
na
rachunek
Wykonawcy podany w treści faktury.
4. Jako datę zapłaty faktury rozumie się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
§5
Kary umowne przysługują Zamawiającemu, w następujących przypadkach:
1. w wysokości 10% wartości umowy brutto, gdy Wykonawca odstąpi od umowy lub rozwiąże umowę z
przyczyn od siebie zależnych lub gdy Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy,
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości niezrealizowanej części
umowy w przypadku opóźnienia dostawy za każdy dzień opóźnienia.
3. Zamawiający zastrzega prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia wykonawcy.
§6
1. W przypadku reklamacji jakościowej, podstawą rozstrzygnięcia będą normy i przepisy aktualnie
obowiązujące i opinie ekspertów
2. W przypadku dostarczenia towaru nie spełniającego warunków zamówienia Zamawiający zastrzega sobie
prawo żądania wymiany wadliwego towaru.
3.
Wszelkie reklamacje Wykonawca zobowiązany jest
zrealizować w terminie 5 dni roboczych, a po bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja uważana
będzie za uznaną w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego.
§7
1.
Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić jednostronnie w każdej
chwili, jeżeli Wykonawca odmówi dostarczenia dwukrotnie towaru Zamawiającemu w terminie
określonym § 3 ust. 3 z przyczyn od niego zależnych
2.
Z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego nie
będą przysługiwały Wykonawcy żadne inne roszczenia poza roszczeniem o zapłacenie za towar już
dostarczony Zamawiającemu.
1.

§8
W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu
umowy w terminie określonym w § 3 ust. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zakupu
interwencyjnego od innego dostawcy w ilości i asortymencie niezrealizowanej w terminie dostawy.
2.
W przypadku zakupu interwencyjnego zmniejsza się
odpowiednio wielkość przedmiotu umowy oraz wartość umowy o wielkość tego zakupu.
3. W przypadku zakupu interwencyjnego Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu różnicy
pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego a ceną wynikającą z niniejszej umowy.
4.
Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem miesięcznego okresu
wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego.
§9
1.
Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy
pisemnej, pod rygorem nieważności.
2.
Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Pzp przewiduje
zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano
wyboru Wykonawcy w poniższym zakresie:
a)
zmiany ceny jednostkowej brutto poszczególnego
asortymentu, będącego przedmiotem umowy i wyszczególnionego w załączniku do niniejszej umowy, w
przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy,
b)
zmiany ceny jednostkowej netto poszczególnego
asortymentu, będącego przedmiotem umowy i wyszczególnionego w załączniku do niniejszej umowy, w
przypadku wprowadzenia nowych uregulowań prawa powszechnie obowiązującego, które wymagałyby
dokonanie takich zmian, z zastrzeżeniem § 2 ust. 4 niniejszej umowy,
c)
zmniejszenia ceny jednostkowej netto i brutto
poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem umowy i wyszczególnionego w załączniku do
niniejszej umowy,
d)
zakupu towaru o tych samych parametrach lecz niższej
cenie jeżeli nastąpi zmiana ceny producenta lub zostanie dopuszczony nowy, równoważny produkt o
niższej cenie.
e)
wystąpienia przejściowego braku towaru z przyczyn
leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu towaru zamiennego o parametrach nie
gorszych od towaru objętego umową.
§ 10
W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu praw
patentowych lub autorskich w przedmiocie umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawca.
§ 11
Umowa obowiązuje w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia.
§ 12
Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§ 13
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a także
ustawy Pzp.
§ 14
1.
Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy
rozstrzygane będą na zasadach wzajemnych negocjacji w okresie 30 dni od złożenia propozycji ugodowej
drugiej stronie.
2.
Jeżeli strony nie osiągną kompromisu w trybie
określonym w ust. 1 wówczas sporne sprawy kierowane będą do sądu powszechnego miejscowo
właściwego dla siedziby Zamawiającego.
§ 15
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
1.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

