Załącznik nr 3 – wzór umowy

UMOWA Nr III G 3021/……./2015
na dostawę tonerów, tuszy i innych materiałów eksploatacyjnych
zawarta w dniu ………………………………. w Siedlcach, w wyniku przeprowadzenia
postępowania na realizację zamówienia publicznego w trybie rozpytania rynku, pomiędzy:
Prokuraturą Okręgową w Siedlcach, 08-110 Siedlce, ul. Brzeska 97, reprezentowaną przez
Prokuratora Okręgowego w Siedlcach ………………………., zwaną dalej Zamawiającym,
a
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………,
reprezentowaną przez ………………………………………………………………………..,
zwaną dalej Wykonawcą,
§1
1.

2.
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4.

5.
6.
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8.

Przedmiotem umowy jest wykonywanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego
dostaw tonerów, tuszy i innych materiałów eksploatacyjnych w ilościach i asortymencie
określonych w załączniku nr 2 – kosztorys szczegółowy.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczać na własny koszt i ryzyko ww. towary po
uzyskaniu telefonicznego zgłoszenia od upoważnionego pracownika Zamawiającego,
w terminie maksymalnie pięciu dni od uzyskania zgłoszenia o zaistnieniu potrzeby
dostawy towaru po stronie Zamawiającego.
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą
wynosi …………………z brutto
Ceny jednostkowe poszczególnych tonerów i tuszy oraz innych materiałów
eksploatacyjnych zawarte są w załączniku do oferty – formularz cenowy i są niezmienne
przez cały okres jej trwania.
Strony ustalają, że dostawy będą realizowane sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego.
Umowa zawarta jest na czas określony 12 miesięcy od podpisania umowy tj. do dnia
……………...2016 roku.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji ilości poszczególnych rodzajów
tonerów/tuszy przy zachowaniu łącznej wartości materiałów eksploatacyjnych.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zmodyfikowaną ilość w cenach jednostkowych
zawartych w ofercie.
Zamawiający ma prawo nie wykorzystać w okresie realizacji umowy pełnej ilości
zapotrzebowania określonego w umowie.
§2

1. W imieniu zamawiającego osoby uprawnione do składania zamówień sprawdzą w dniu
dostawy stan ilościowy i jakościowy dostarczonego towaru.
2. W razie wystąpienia wad lub braków dostarczony Zamawiającemu towar podlega
reklamacji.
3. Wykonawca wymieni reklamowany towar na nowy - bez wad.
4. Czas wymiany wynosi 48 godzin od momentu zgłoszenia wady przez Zamawiającego.
5. Osobą uprawnioną do reprezentacji Zamawiającego w zakresie nadzoru nad zamówieniami
oraz kontroli świadczonej dostawy jest p. …………………………........................................
6. Osobą uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy jest………………………………………

§3
1. Po każdorazowym dokonaniu dostawy materiałów będących przedmiotem umowy
Wykonawca wystawi fakturę VAT.
2. Zapłata nastąpi w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, na
podane w niej konto bankowe.
§4
Każde urządzenie jest chronione gwarancją naprawy w przypadku uszkodzenia
spowodowanego zastosowaniem zaoferowanego produktu. W przypadku uszkodzenia
urządzenia Zamawiającego na skutek wadliwego działania dostarczonego przez Wykonawcę
materiału eksploatacyjnego, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy urządzenia na własny
koszt, w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia awarii.
W przypadku zaistnienia wątpliwości, co do przyczyn awarii Zamawiający zleci niezależnemu
podmiotowi ekspertyzę, której koszt y- po stwierdzeniu winy po stronie Wykonawcy - będzie
ponosił Wykonawca.
§5
1.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy, jak również odstąpienia od
umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
w wysokości 10% wynagrodzenia ofertowego za przedmiot umowy
2) za zwłokę w realizacji dostawy w wysokości 0, 5% wartości dostawy, za każdy
dzień zwłoki,
3) za zwłokę w wykonaniu naprawy urządzenia w przypadku uszkodzenia na skutek
wadliwego działania dostarczonego przez Wykonawcę materiału eksploatacyjnego
– 50, 00 zł za każdy dzień zwłoki.
2. W razie, gdy kary umowne określone w ust. 1 nie pokrywają wyrządzonej szkody,
Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na
zasadach ogólnych.
§6

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Ewentualne spory, które wynikną w związku z wykonywaniem zobowiązań umownych,
rozpatrywał będzie sąd właściwy dla Zamawiającego.
§7
Umowa z uwagi na wartość zamówienia nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) – art. 4 pkt. 8.
§8
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Wykonawcy,
dwa dla Zamawiającego.
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