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PZP/ZP/17/2018/CNK/MSt

Załącznik nr 2 do SIWZ

PROJEKT UMOWY
SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH I ZUŻYWALNYCH
DO MASZYNY PRODUKCYJNEJ XEROX DC700i ORAZ DRUKARKI OKI ES9420WT
(CZĘŚCI NR 1 i 2)

W wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm) w trybie przetargu
nieograniczonego, Nr sprawy PZP/ZP/17/2018/CNK/MSt, została zawarta Umowa następującej treści:
§1
Przedmiot Umowy
Przedmiotem umowy jest ………………………………………………………………………………………………., przez
Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do Umowy, po cenach jednostkowych
określonych w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy.
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§2
Zobowiązania i oświadczenia Wykonawcy
Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot Umowy i oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje
do wykonania Umowy oraz zobowiązuje się do jej wykonywania sumiennie i z najwyższą starannością.
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia w asortymencie określonym
w załączniku nr 2 do Umowy.
Wykonawca oświadcza, iż oferowane materiały będące przedmiotem zamówienia Wszystkie elementy wchodzące
w skład oferowanych materiałów będą fabrycznie nowe, nieregenerowane, niewchodzące wcześniej (pierwotnie)
w całości ani też w części w skład innych materiałów.
Zamawiającemu przysługuje prawo zmiany ilości zamawianego towaru względem ilości wskazanej w Formularzu
cenowym w obrębie wyszczególnionych w nim artykułów do łącznej wartości udzielonego zamówienia.
§3
Dostawa i odbiór
W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca własnym transportem będzie dostarczał Zamówienia do siedziby
Zamawiającego, mieszczącej się w Warszawie przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20.
Każde Zamówienie powinno zostać dostarczone w ciągu … godzin po potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia przez
Wykonawcę.
Dostawy realizowane będą transportem Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko.
Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie przedmiotu umowy przed uszkodzeniem podczas ich transportu
do siedziby Zamawiającego lub miejsca przez niego wskazanego.
Stwierdzenie przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego zgodności pod względem ilościowo-jakościowym
dostarczonych materiałów z Zamówieniem, będzie stanowić podstawę do odbioru. Odbiór każdego Zamówienia
będzie każdorazowo potwierdzany podpisanym przez obie Strony Protokołem odbioru, którego wzór stanowi załącznik
nr 3 do umowy.
Odbiór przedmiotu zamówienia uważa się za dokonany z chwilą podpisania przez Strony Protokołu odbioru,
z zastrzeżeniem, iż podstawą wypłaty wynagrodzenia za dane Zamówienie jest podpisanie przez Zamawiającego
protokołu bez uwag i zastrzeżeń.
Po podpisaniu Umowy nadzór nad jej realizacją ze strony Zamawiającego sprawuje Pan/Pani
…………………………..nr tel. ..., e-mail:…..
Po podpisaniu Umowy nadzór nad jej realizacją ze strony Wykonawcy sprawuje Pan/Pani……………….. nr tel. ...,
e-mail:…..
Osoby, o których mowa w ust. 8-9 upoważnione są odpowiednio do odbioru i przekazania Zamówień.

§4
Wynagrodzenie
1. Wartość przedmiotu Umowy nie przekroczy kwoty brutto: …………………..(słownie: …………………………………),
zgodnie z Formularzem oferty – załącznik nr 1 do Umowy i zostanie ustalona w oparciu o zrealizowane w okresie
obowiązywania Umowy Zamówienia zgodnie z cennikiem zawartym w załączniku nr 2 do Umowy.
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2. Cena brutto, o której mowa w ust. 1 zawiera obowiązujący podatek VAT oraz obejmuje wszelkie inne koszty (w tym
opakowania, transportu, załadunku i rozładunku), jakie powstaną w związku z realizacją przedmiotu Umowy
i gwarancją udzielaną przez Wykonawcę.
3. Zamawiający zobowiązuje się odbierać zamówiony towar i płacić Wykonawcy cenę za ten towar obliczoną na podstawie
cen jednostkowych określonych w załączniku nr 2.
4. Określone w Umowie ceny jednostkowe nie mogą ulec zmianie w całym okresie obowiązywania Umowy.
5. Zapłata następować będzie na podstawie faktur VAT wystawianych za realizację dostawy poszczególnych Zamówień,
przelewem po protokolarnym odbiorze bez uwag i zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, w terminie 14 dni od dnia
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze. W celu uniknięcia
wątpliwości Strony ustalają, że podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru, podpisany przez osoby
upoważnione z obu Stron Umowy, w tym bez uwag i zastrzeżeń przez Zamawiającego.
6. Każda faktura VAT, o której mowa w ust. 5, będzie wyszczególniać poszczególne materiały będące przedmiotem
zamówienia, dostarczone Zamawiającemu na podstawie danego Zamówienia.
7. Faktura VAT zostanie wystawiona na Centrum Nauki Kopernik, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, 00 - 390 Warszawa,
NIP: 7010025169.
8. Na fakturze Wykonawca umieści symbol i numer niniejszej Umowy.
9. Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
10. W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe
za każdy dzień opóźnienia.
11. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z Umowy na osobę trzecią.
12. Zamawiający zastrzega, że ilości materiałów eksploatacyjnych wskazane w formularzu oferty, stanowiącym załącznik
nr 1, są ilościami szacunkowymi. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o dostarczenie Zamawiającemu materiałów
będących przedmiotem zamówienia w ilościach określonych w załączniku nr 1. Zamawiający będzie składać
Zamówienia według własnego zapotrzebowania (zakupy dokonywane w trakcie obowiązywania Umowy mogą dla
poszczególnych pozycji różnić się od ilości podanych w załączniku nr 1), przy czym łączna wartość Zamówień nie
przekroczy kwoty określonej w ust. 1 powyżej.
13. Zgodnie z art. 144 Ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień Umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku:
1) wystąpienia siły wyższej, co uniemożliwia wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ;
2) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu
zamówienia.
14. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania z należnego Wykonawcy wynagrodzenia kar umownych, o których
mowa w § 6 Umowy.
15. Zamawiający nie gwarantuje realizacji przedmiotu Umowy w wysokości maksymalnego wynagrodzenia o którym mowa
w ust. 1. W przypadku realizacji Umowy na kwotę mniejszą niż określona w ust. 1, Wykonawcy nie przysługują żadne
roszczenia, w szczególności o charakterze finansowym.
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§5
Warunki gwarancji
Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że dostarczone materiały będące przedmiotem zamówienia będą fabrycznie
nowe, zapakowane w oryginalnie fabryczne opakowania i wolne od wad fizycznych i prawnych.
Wykonawca gwarantuje, że zamontowanie i użytkowanie dostarczonych przez niego materiałów eksploatacyjnych
nie spowoduje utraty praw gwarancji producenta urządzenia, do którego są przeznaczone.
Wykonawca udziela Zamawiającemu co najmniej 12 miesięcznej gwarancji na dostarczone materiały eksploatacyjne
od daty podpisania protokołu odbioru bez uwag i zastrzeżeń przez Zamawiającego.
Części objęte okresem ważności lub przydatności do użycia powinny mieć w dniu dostawy minimum 12 miesięcy
do daty wygaśnięcia tej przydatności.
Przedmiot Umowy będzie dostarczany Zamawiającemu w opakowaniu zwyczajowo przyjętym dla danego towaru
i zabezpieczony przed uszkodzeniem w trakcie transportu.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie wady fizyczne przedmiotu Umowy i zobowiązuje się
do natychmiastowej wymiany wadliwych jego części na części wolne od wad.
Jeżeli w trakcie realizacji umowy Zamawiający stwierdzi, iż wydajność, jakość lub niezawodność dostarczonych
materiałów będących przedmiotem zamówienia niekorzystnie odbiega od wymagań producenta maszyny drukującej,
Wykonawca zobowiązuje się do gwarancyjnej wymiany produktu na nowy w terminie 48 godzin (w dni robocze) od
momentu dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego o wadliwym produkcie (e-mail lub faxem). Wymiana nastąpi
w siedzibie Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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§6
Odpowiedzialność, kary umowne
Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 4
ust. 1 Umowy, za każde 1 godzinę opóźnienia w dostarczeniu któregokolwiek Zamówienia.
W przypadku innego niż określone w ust. 1 nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca zapłaci na rzecz
Zamawiającego karę umowną w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy,
odrębnie za każde naruszenie postanowienia Umowy.
Kary umowne określone w ust. 1 i 2 podlegają kumulacji.
W przypadku, gdy po przedstawieniu danego Zamówienia do odbioru, a przed podpisaniem Protokołu odbioru przez
Zamawiającego, Zamawiający stwierdzi, że dostarczony towar nie spełnia wymogów Umowy, lub jego ilość różni się
od ilości wskazanej w Zamówieniu, Zamawiający ma prawo towaru nie przyjąć oraz wyznaczyć termin na dostarczenie
towaru zgodnego Umową, pod rygorem rozwiązania Umowy i naliczenia kary umownej w wysokości 10% wartości
wynagrodzenia brutto określonej w § 3 ust. 1 w przypadku bezskutecznego upływu powyższego terminu.
Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego
do wysokości szkody rzeczywiście poniesionej.

§7
Termin obowiązywania Umowy, rozwiązanie umowy
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje od dnia jej podpisania do dnia 28 grudnia 2018 roku albo do
wyczerpania kwoty całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy, w zależności od
tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w tym także realizowania Umowy
niezgodnie z jej treścią, Umowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym,
§8
Rozwiązywanie sporów
Spory związane z Umową rozstrzygać będzie sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
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§9
Postanowienia końcowe
Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawę z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
Wykonanie niniejszej Umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 138) dla których administratorem jest Centrum
Nauki Kopernik, oraz nie wymaga dostępu do zasobów systemów informatycznych Zamawiającego.
Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:
1) Załącznik nr 1 do Umowy – Formularz Oferty Wykonawcy.
2) Załącznik nr 2 do Umowy – Formularz Cenowy Wykonawcy.
3) Załącznik nr 3 do Umowy – wzór protokołu odbioru zamówienia.
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