Projekt umowy
UMOWA Nr .../2019
zawarta w dniu ..................... 2019 r. pomiędzy:

...........................................................................................,
reprezentowanym przez:

zwanym

dalej

ZAMAWIAJĄCYM,

1. ................................................ 2. ................................................ a
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
...... zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez:
1. .................................................................................................................
2. .................................................................................................................
W trybie zamówienia publicznego – stosownie do dokonanego przez ZAMAWIAJĄCEGO wyboru oferty
WYKONAWCY w przetargu nieograniczonym strony zawarły umowę następującej treści:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1.

ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania zakres dostaw określony
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia znak: ……………………………………………, związany
z zakupem papieru do drukarek, faksów i kserokopiarek na potrzeby KOWR OT Bydgoszcz wraz z
rozładunkiem zamówionego towaru we wskazanym przez Zamawiającego pomieszczeniu.

2.

Szczegółowy wykaz zamówionego asortymentu zawiera zał. nr 1 do umowy – kserokopia formularza
cenowego.

3.

WYKONAWCA oświadcza, że dostarczy papier opakowany oryginalnie, opakowania będą
nienaruszone, będą posiadać zabezpieczenia zastosowane przez producenta, będą fabrycznie nowe,
nienoszące znamion użytkowania, wolne od wad, pełnowartościowe,

4.

WYKONAWCA jest odpowiedzialny za wady fizyczne i prawne dostarczonego papieru w zakresie
przewidzianym przepisami kodeksu cywilnego.

5.

WYKONAWCA zobowiązuje się dostarczyć papier, którego minimalny termin gwarancji (ważności)
wynosi 12 miesięcy od dnia dostawy.
§2
TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1.

Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się na ……………… (zgodnie z ofertą – max. 15 dni
roboczych) od daty podpisania umowy.

2.

WYKONAWCA zobowiązuje się dostarczać przedmiot zamówienia określony w załączniku nr 1 na
własny koszt, do siedziby Zamawiającego przy ul. Hetmańskiej 38 w Bydgoszczy.
§3
WARUNKI DOSTAWY I ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

1.

Dostawa winna być zrealizowana w godzinach 8.00-14.00, w dniach pracy ZAMAWIAJĄCEGO.
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2.

Warunkiem dokonania odbioru przez ZAMAWIAJĄCEGO będzie dostarczenie przez WYKONAWCĘ
przedmiotu umowy, zgodnie z warunkami niniejszej umowy, warunkami określonymi w SIWZ oraz
ofertą WYKONAWCY wraz z dowodem dostawy.

3.

ZAMAWIAJĄCY dokona:

a. w dniu odbioru - sprawdzenia ilościowego dostarczonego towaru,
b. w ciągu trzech dni roboczych – sprawdzenia jakościowego dostarczonego towaru.
4.

W razie stwierdzenia wad lub niekompletności towaru w trakcie odbioru ZAMAWIAJĄCY uprawniony
jest do odmowy przyjęcia przedmiotu umowy w całości lub części, co zostanie potwierdzone
w protokole niezgodności.

5.

W sytuacjach opisanych w pkt. 4 niniejszego paragrafu WYKONAWCA zobowiązany jest do
dostarczenia towaru zgodnego z umową, najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od daty odmowy
odbioru przedmiotu umowy lub jego części przez ZAMAWIAJĄCEGO. W przypadku nie dostarczenia
towaru w w/w terminie, ZAMAWIAJĄCY uprawniony jest do naliczenia kary umownej, zgodnie z §
7 umowy.

6.

Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy są:


ze strony ZAMAWIAJĄCEGO – …………………………..



ze strony WYKONAWCY – …………………………..

§4
WARTOŚĆ UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI
1.

Wartość przedmiotu umowy, zgodnie z przedstawioną i przyjętą ofertą cenową wynosi brutto
........................................ zł (słownie złotych: ……………………………….. 00/100).

2.

Zapłata za dostarczony towar nastąpi w formie polecenia przelewu z rachunku bankowego
ZAMAWIAJĄCEGO na rachunek bankowy WYKONAWCY wskazany na fakturze VAT.

3.

Termin płatności wynosi ……………… (nie mniej niż 21)
ZAMAWIAJĄCEGO prawidłowo wystawionej faktury VAT.

4.

Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku ZAMAWIAJĄCEGO.

dni

od

dnia

otrzymania

przez

§5
RĘKOJMIA I GWARANCJA JAKOŚCI
1.

Wykonawca oświadcza, że termin gwarancji na cały przedmiot zamówienia wynosi, zgodnie z ofertą
Wykonawcy ……. miesięcy od daty dostawy (nie mniej niż 12 m-cy).

2.

Jeżeli w trakcie trwania gwarancji ZAMAWIAJĄCY stwierdzi, iż jakość przedmiotu umowy
niekorzystnie odbiega od parametrów określonych w SIWZ, WYKONAWCA na żądanie
ZAMAWIAJĄCEGO niezwłocznie tj. najpóźniej do 5 dni roboczych, dostarczy przedmiot umowy
spełniający wymagania ZAMAWIAJĄCEGO. W przypadku nie dochowania powyższego terminu,
ZAMAWIAJĄCY naliczy karę umowną zgodnie z §7 niniejszej umowy.

3.

W przypadku odmowy uznania reklamacji, WYKONAWCA w terminie, o którym w pkt. 2 niniejszego
paragrafu, udzieli odpowiedzi na reklamację wraz z uzasadnieniem. Brak udzielenia odpowiedzi,
oznaczać będzie uznanie reklamacji zgodnie z żądaniem Zamawiającego.

4.

Wybór sposobu usunięcia wad przysługuje ZAMAWIAJĄCEMU.

5.

Zgłoszenia wad będą wysyłane przez ZAMAWIAJĄCEGO pocztą elektroniczną na adres mailowy:
………………………………………………
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6.

W przypadku dwukrotnej reklamacji danej pozycji, ZAMAWIAJĄCY będzie żądał dostawy towaru
równoważnego w cenie określonej w formularzu cenowym (załącznik nr 1) dla danej pozycji.

7.

Towar reklamowany będzie odbierany przez WYKONAWCĘ na jego koszt z miejsca dostawy.

8.

Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas liczony od daty zgłoszenia przez ZAMAWIAJĄCEGO
stwierdzonej wady do dnia jej usunięcia.
§6
POUFNOŚĆ INFORMACJI

1.

Strony zobowiązują się do zapewnienia poufności wszelkich informacji uzyskanych w trakcie realizacji
niniejszej umowy i nie ujawniania ich bez uprzedniej zgody Strony, która jest ich administratorem.

2.

Strony zobowiązują się do wykorzystywania informacji, o których mowa w ust. 1 wyłącznie w celu
realizacji niniejszej umowy.

3.

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Polityki Bezpieczeństwa Informacji
i stosowania się do postanowień „Wytycznych bezpieczeństwa informacji dla kontrahentów”,
stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej Umowy, który jest jej integralną częścią

4.

Obowiązek zachowania w poufności dotyczy w szczególności informacji prawnie chronionych, do
których Strony mogą mieć dostęp w trakcie lub w związku z realizacją Przedmiotu umowy, bez
względu na sposób i formę ich utrwalenia lub przekazania, o ile informacje takie nie są powszechnie
znane, bądź obowiązek ich ujawnienia nie wynika z obowiązujących przepisów, orzeczeń sądów lub
decyzji odpowiednich władz.

5.

Obowiązkiem zachowania poufności nie jest objęty fakt zawarcia umowy ani jej treść w zakresie
określonym obowiązującymi przepisami prawa.

6.

Powyższe zobowiązanie nie dotyczy informacji, które zostały podane do publicznej wiadomości
w sposób niestanowiący naruszenia niniejszej umowy lub są znane Stronie z innych źródeł.

7.

Powyższe postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają postanowień przepisów szczególnych
powszechnie obowiązującego prawa, nakładających obowiązek ujawnienia informacji we wskazanym
tymi przepisami zakresie.

8.

Wszelkie dane osobowe uzyskane podczas realizacji niniejszej umowy będą przetwarzane w taki
sposób i w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do jej realizacji, z zachowaniem zasad
określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych – Dz. Urz. UE L z dn. 4 maja 2016 r.).
§7
KARY UMOWNE

1.

Strony ustalają, że w przypadku rozwiązania umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn leżących
po stronie WYKONAWCY zapłaci on na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO kary umowne w wysokości 10%
całkowitego wynagrodzenia brutto.

2.

ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się zapłacić WYKONAWCY kary umowne za odstąpienie od umowy
z przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia
brutto, z wyjątkiem sytuacji o której mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3.

W poniżej określonych przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Zamawiający
uprawniony jest do żądania od WYKONAWCY zapłaty następujących kar umownych:

a. 2 % wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia w dostawie towaru,
z uwzględnieniem treści § 3 ust. 5;
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b. 1 % wartości brutto całej partii towaru danego rodzaju, wyliczonego na podstawie cen określonych
w formularzu cenowym (załącznik nr 1), za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia
w dostarczeniu towaru wolnego od wad w miejsce towarów wadliwych z uwzględnieniem treści §
5 ust. 2;
4.

Stronom przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa
cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.

5.

Strony ustalają, że w razie konieczności naliczenia przez ZAMAWIAJĄCEGO kar umownych,
o których mowa:

a. w § 7 ust. 3 pkt. a, ZAMAWIAJĄCY potrąci kwotę stanowiącą równowartość tych kar
z wynagrodzenia i tak pomniejszone wynagrodzenie wypłaci WYKONAWCY,

b. w § 7 ust. 3 pkt. b, ZAMAWIAJĄCY wystawi fakturę obciążającą, po upływie terminu, o którym
mowa w § 5 ust. 2,
6.

Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem ZAMAWIAJĄCEGO z tego powodu,
że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez WYKONAWCĘ było następstwem
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec WYKONAWCY przez jego
podwykonawców lub inne podmioty.
§8
ZMIANY UMOWY

1.

ZAMAWIAJĄCY na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1986) przewiduje możliwość wprowadzenia aneksem zmian postanowień zawartej umowy, tj:
•

2.

przedłużenia terminu wykonania zamówienia, tylko i wyłącznie w przypadku wystąpienia
okoliczności siły wyższej np. zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne typu
pożar, zalanie, powódź, wypadek itp., uniemożliwiających terminową realizację przedmiotowego
zamówienia,

Dodatkowe zmiany zawartej umowy, możliwe są wyłącznie, gdy zachodzą okoliczności określone
w art. 144 obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych.
§9
PODWYKONAWSTWO

(Zapisy niniejszego paragrafu od pkt. 2 zostaną wprowadzone, w przypadku gdy Wykonawca będzie realizował
zamówienie przy udziale podwykonawców)

1.

WYKONAWCA zobowiązuje
podwykonawców.

się

wykonać

2.

WYKONAWCA
oświadcza,
……………..……………………………….

3.

W przypadku, gdy WYKONAWCA oświadczył, że będzie korzystał przy realizacji przedmiotu umowy
z podwykonawców wówczas zobowiązany jest podać nazwy i siedziby podwykonawców, którzy będą
zaangażowani do wykonania zamówienia jednocześnie wskazując część zamówienia, która będzie im
powierzona. Lista podwykonawców zawierająca powyższe dane będzie załącznikiem do niniejszej
umowy.

4.

WYKONAWCA zapewni, że podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień niniejszej
umowy.

5.

WYKONAWCA zobowiązuje się do zapewnienia, że wskazany podwykonawca nie będzie powierzał
wykonania całości lub części powierzonych im prac dalszym podwykonawcom, chyba,
że WYKONAWCA uzyska od ZAMAWIAJĄCEGO zgodę na takie powierzenie.

że

przedmiot

zleci

umowy

siłami

podwykonawcy

własnymi

następujące

bez

udziału
dostawy:
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§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
2. Strony dopuszczają odstępstwa od treści niniejszej umowy w zakresie określonym w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia oraz w przedmiotowej umowie.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane tylko zgodnie z art. 144 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
4. Wszelkie spory rozstrzygać będzie właściwy Sąd w Bydgoszczy.
5. Integralną część umowy stanowią: SIWZ, oferta Wykonawcy oraz załączniki do umowy.
6. Umowa
została
sporządzona
w
trzech
jednobrzmiących
ZAMAWIAJĄCEGO, jednego dla WYKONAWCY.

ZAMAWIAJĄCY

egzemplarzach,

dwóch

WYKONAWCA

dla

