Załącznik Nr 4 do SIWZ - wzór umowy

UMOWA Nr......
WZÓR

Zawarta w Ustrzykach Dolnych, w dniu........................pomiędzy:
……………………………………………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………………………………………...
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej “Zamawiającym”,
a …………………………………………………………………............................................................................
reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………………………………………………………...
zwanym dalej “Wykonawcą”,
łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.
Zważywszy, że Zamawiający, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), w przedmiocie: „Dostawa
materiałów biurowych i środków czystości dla potrzeb grupy zakupowej w
Ustrzykach Dolnych.” dokonał wyboru oferty Wykonawcy,
Strony uzgadniają, co następuje:
§1.
Przedmiot umowy
1. Wykonawca zgodnie z SIWZ, stanowiącą załącznik nr 1 do umowy oraz ofertą z
dnia…...., stanowiącą załącznik nr 2 do Umowy zobowiązuje się sukcesywnie dostarczać
na własny koszt i ryzyko Zamawiającemu materiały biurowe oraz środki czystości, w
asortymencie wyszczególnionym w załączniku nr 2a i 2b do Umowy (Formularzu
cenowym), zwane dalej Produktem/Produktami.
2. Wykonawca dostarczy Produkt fabrycznie nowy, nieużywany i nieuszkodzony, wolny
od wad fizycznych i prawnych. Oferowane Produkty muszą ściśle odpowiadać cechom
oraz parametrom określonym przez Zamawiającego, jak również posiadać określone
właściwości użytkowe i przyjęte standardy jakości. Produkty muszą posiadać oryginalne
opakowania producenta (ze znakiem firmowym) lub być opatrzone w etykiety
identyfikujące dany Produkt. Produkty z każdej dostawy muszą mieć, co najmniej
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6-miesięczny okres przydatności do użytku, licząc od daty dostawy, za wyjątkiem
materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla których wymagany jest 12miesięczny okres przydatności do użytku.
3. Za wadę w rozumieniu Umowy uważa się wszelkie jawne lub ukryte właściwości
tkwiące w Produkcie lub jakimkolwiek jego elemencie powstałe z przyczyn tkwiących w
tym Produkcie w chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie
inne wady fizyczne, powstałe z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności, powodujące niemożność używania lub korzystania z Produktu
zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartości Produktu; obniżenie stopnia
użyteczności Produktu; obniżenie jakości lub inne uszkodzenia w Produkcie. Za wadę
uznaje się również sytuację, w której Produkt nie stanowi własności Wykonawcy albo
jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej.
4. W związku z tym, że ilość zamówionych Produktów uzależniona jest od bieżących
potrzeb Zamawiającego, Zamawiający zastrzega, że ilość podana w wykazie asortymentu
jest ilością szacunkową i służy jedynie orientacyjnemu określeniu wielkości Przedmiotu
umowy. Z uwagi na to, podane ilości mogą ulec zmianie, a wynagrodzenie Wykonawcy
będzie płatne w wysokości odpowiadającej rzeczywistej ilości zakupionych i
dostarczonych Produktów, Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia o
realizację Umowy we wskazanych ilościach.
§2.
Czas trwania Umowy
1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018 r.
2. Ilekroć w Umowie jest mowa o „dniach roboczych”, należy przez to rozumieć dni od
poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni przypadających w dni wolne od pracy w
rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t. j. Dz. U. z
2015 r. poz. 90).
§3.
Dostawy do siedziby Zamawiającego
1.
Dostawy
do
siedziby
Zamawiającego,
tj.
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
będą odbywały się sukcesywnie, stosownie do jego potrzeb, na podstawie złożonego
przez upoważnionego pracownika Zamawiającego zamówienia, zwanego dalej
zamówieniem bieżącym.
2. Zamówienie bieżące określać będzie co najmniej rodzaj i liczbę zamawianych
Produktów oraz miejsce ich dostarczenia i przesyłane będzie do Wykonawcy za
pośrednictwem faksu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, a w
pilnych przypadkach również składane telefonicznie osobie wskazanej w § 6 ust. 1.
3. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Produktów, ich rozładowania i
wniesienia do wskazanego przez upoważnionego pracownika Zamawiającego
pomieszczenia w siedzibie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze
od chwili otrzymania zamówienia bieżącego, w dniu roboczym, w godzinach pracy
Zamawiającego.
4. Wydanie towaru następuje z chwilą objęcia towaru w posiadanie przez Zmawiającego
i dokonania jego odbioru. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za
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dostarczone Produkty, aż do chwili dokonania odbioru danej dostawy przez
Zamawiającego.
5. Zamawiający zobowiązany jest każdorazowo dokonać sprawdzenia ilościowego i
jakościowego każdego bieżącego zamówienia.
§4.
Reklamacje
1. Jeżeli dostarczone Produkty będą niezgodne z zamówieniem, Zamawiający będzie
miał prawo odmówić przyjęcia danej dostawy w całości lub w części.
2. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę Produktów odbiegających od
zaoferowanych w Formularzu ofertowym, Wykonawca zobowiązany jest do
niezwłocznej, w terminie nie dłuższym niż 1 dzień roboczy od zgłoszenia reklamacji
przez Zamawiającego, nieodpłatnej wymiany Produktu na asortyment odpowiadający
zamówionemu.
3. Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2, zostaną stwierdzone po dokonaniu
odbioru, Zamawiający zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę za pośrednictwem faksu,
poczty elektronicznej lub telefonicznie.
§5.
Warunki gwarancji.
1. Okres gwarancji na dostarczone Produkty liczy się od daty ich odbioru bez uwag i
zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, na warunkach wskazanych w Umowie i wynosi 6
lub 12 miesięcy.
2. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad Produktów, Wykonawca
zobowiązany będzie do bezpłatnej, gwarancyjnej ich wymiany na nowe, wolne od wad,
w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego za
pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej lub telefonicznie. Wymiana nastąpi w
siedzibie Zamawiającego na koszt Wykonawcy.
3. W przypadku wymiany produktów na nowe, wolne od wad, okres gwarancji biegnie
na nowo, od daty ich odbioru.
§6.
Osoby do kontaktu.
1. Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy za prawidłową realizację Umowy i
upoważnioną
do
kontaktów
z
Zamawiającym
jest
……………………………………………………..(imię nazwisko, nr telefonu, nr faksu, adres e-mail);
2. Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za prawidłową realizację Umowy i
upoważnioną
do
kontaktów
z
Wykonawcą
jest
………………………………………………………………………………(imię nazwisko, nr telefonu, nr
faksu, adres e-mail).
3. Strony są zobowiązane do wzajemnego powiadamiania się na piśmie (fax, e-mail) o
zmianie powyższych danych.
4. Zmiana osób odpowiedzialnych za realizację Umowy, o których mowa w ust. 1, będzie
odbywać się poprzez pisemne zgłoszenie (fax, e-mail) i nie stanowi zmiany Umowy.
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§7.
Wynagrodzenie i zasady dokonywania płatności
1. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie po zakończonym okresie
rozliczeniowym - miesiącu kalendarzowym. Wysokość każdej części wynagrodzenia
zostanie ustalona jako iloczyn cen jednostkowych brutto określonych w załączniku nr 2a
i 2b do niniejszej Umowy (Formularzu cenowym) dla poszczególnych artykułów oraz ich
ilości.
2. Ceny jednostkowe przedstawione w załączniku nr 2a i 2b do Umowy są niezmienne w
okresie obowiązywania Umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 10 Umowy.
3. Wykonawca wystawi fakturę VAT za dostawy zrealizowane w okresie rozliczeniowym
w terminie do ostatniego dnia miesiąca.
4. Faktury VAT będą wystawiane na ............................................................................ i przesyłane na
adres............................................................................................................................................................................
oraz ich kopie do Bieszczadzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Ustrzykach Dolnych –
organizatora grupy zakupowej.
5. Należność za wykonane dostawy będzie płatna przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy podany na fakturze VAT w terminie 30 dni od dnia wpływu do
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. W przypadku błędnie
wystawionej faktury przez Wykonawcę, termin płatności liczy się od daty wpływu do
Zamawiającego faktury korygującej.
6. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. W przypadku zwłoki w zapłacie należności, Zamawiający zapłaci odsetki w wysokości
odsetek ustawowych za opóźnienie za każdy dzień zwłoki.
§8.
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
1) Odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron od Umowy z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy - w wysokości 20% szacunkowej wartości Umowy,
obliczonej jako iloczyn szacunkowych ilości produktów i cen jednostkowych
brutto zawartych z załączniku nr 2a i 2b do Umowy (Formularzu cenowym).
2) Za opóźnienie w stosunku do terminu:
a) dostawy Produktu zgodnego z zamówieniem (określonego w § 4 ust. 2
Umowy) - w wysokości 100 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
b) dostawy Produktu wolnego od wad (określonego w § 5 ust. 2 Umowy) w wysokości 100 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
2. Termin zapłaty kary umownej wynosi 7 dni od daty skutecznego doręczenia
pisemnego wezwania zapłaty z określoną przez Zamawiającego wysokością kary
umownej.
3. W przypadku niezapłacenia kar umownych w terminie Zamawiający ma prawo
potrącić z należności Wykonawcy wskazanej na fakturze kwotę naliczonych kar
umownych, na co przez podpisanie Umowy Wykonawca wyraża zgodę.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych
odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych.
§9.
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Odstąpienie od Umowy
1. Poza przypadkami określonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa,
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy:
1) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w
chwili jej zawierania;
2) W przypadku trzykrotnego niezrealizowania przez Wykonawcę dostawy w
terminie o którym mowa w § 3 ust. 3 Umowy i bezskutecznym upływie terminu
dodatkowego na wykonanie dostawy wyznaczonego przez Zamawiającego nie
krótszego jednak niż 1 dzień roboczy;
3) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości w
wykonywaniu dostaw i bezskutecznym upływie terminu dodatkowego
wyznaczonego przez Zamawiającego na usuniecie nieprawidłowości,
uwzględniającym w szczególności rodzaj stwierdzonych nieprawidłowości, czas,
w którym mogą zostać usunięte oraz uzasadnione potrzeby Zamawiającego.
2. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności z podaniem uzasadnienia, każdorazowo w terminie do 30 dni od dnia
powzięcia wiadomości o okoliczności uzasadniającej odstąpienie.
3. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części
zamówienia - podstawą do obliczenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy, będzie
stan stwierdzony protokolarnie przez Strony.
§10.
Zmiany Umowy
1. Wszelkie zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności,
z zastrzeżeniem § 6 ust. 4 Umowy.
2. Poza przypadkami określonymi art. 144 ust. 1 pkt 2-6 Pzp Zamawiający dopuszcza
zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy:
1) W zakresie Przedmiotu umowy w przypadku wycofania Produktu z produkcji
lub dystrybucji, ograniczonej dostępności Produktu, pogorszenia jakości
Produktu itp. pod warunkiem zaoferowania Produktu o parametrach
równoważnych lub wyższych niż parametry Produktu określonego w ofercie;
2) Gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian
powszechnie obowiązującego prawa - w takim zakresie, w jakim będzie to
niezbędne w celu dostosowania postanowień Umowy do zaistniałego stanu
prawnego;
3) Poprzez zmianę wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany wysokości
stawki podatku od towarów i usług, minimalnego wynagrodzenia za pracę albo
wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 ze zm.), względnie zasad podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na
koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, przy czym zmiana
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wynagrodzenia polegająca na zwiększeniu wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi
wyłącznie pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, iż w/w zmiany
wpłynęły na koszt wykonania dostaw stanowiących Przedmiot umowy, przy
czym przy ocenie istnienia powyższej okoliczności uwzględnia się jedynie koszty
ponoszone wyłącznie na potrzeby realizacji niniejszej Umowy. Zmiana wysokości
wynagrodzenia może nastąpić stosownie do wartości wzrostu kosztów
spowodowanych zmianami, o których mowa powyżej;
4) W przypadku zmiany sposobu realizacji zamówienia, jeśli rozwiązania
zaproponowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę przyczynią się do
uzyskania wyższej jakości końcowej zamówienia, przy czym zmiana ta nie będzie
miała wpływu na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy;
5) Gdy z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, których
nie mógł wcześniej przewidzieć bądź w wyniku przedłużenia procedury
przetargowej, zaszła konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia
publicznego;
6) Z przyczyn organizacyjnych ze strony Zamawiającego, w tym zmian w
strukturze organizacyjnej, w szczególności zmian dotyczących miejsca dostawy i
godzin pracy Zamawiającego;
7) Zmiany lub dopuszczenia lub rezygnacji z podwykonawcy, o ile zmiana taka
przyczyni się do poprawienia szybkości lub jakości dostaw, uchylenia
niebezpieczeństwa opóźnień lub zwłoki w realizacji zamówienia, przy czym:
a) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca jest obowiązany
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia,
b) jeżeli powierzenie podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
wykonania części zamówienia na dostawy następuje w trakcie jego
realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub
oświadczenie potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający
stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić
tego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę lub zrezygnować z
powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
§ 11.
Postanowienia końcowe
1. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie Strony.
2. Wykonawca nie może przekazać praw i obowiązków wynikających z niniejszej
Umowy na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej
pod rygorem nieważności.
Załącznik Nr 4 do SIWZ - wzór umowy

Strona 6 z 7

3. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy Strony poddają
rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.) oraz ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze
zm.).
5. Tytuły poszczególnych paragrafów mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą
stanowić podstawy dla wykładni postanowień Umowy.
6. Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach - trzy
egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
7. Integralną cześć umowy stanowią następujące załączniki:
a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami;
b) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.

Załącznik Nr 4 do SIWZ - wzór umowy

Strona 7 z 7

