Wzór umowy
UMOWA DOSTAWY
Nr …………………..
zawarta w Mikołowie dnia ……….
pomiędzy
Gmina Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, NIP: 635-18-05-347,
REGON: 276257630;
reprezentowanym przez: Burmistrz Mikołowa – Stanisław Piechula
Jasińska - Gdaniec

przy kontrasygnacie Skarbnik Miasta – Danuta

zwanym dalej „Oferentem”
a
………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez: ………………...
zarejestrowaną w Sądzie ..................... pod nr KRS ......................., lub wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej,
zwanym dalej „Organizatorem przetargu”

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek dla Urzędu Miasta w Mikołowie,
wymienionych w ogłoszeniu i formularzu ofertowym, który stanowi integralną część umowy.
2. Oferent oświadcza, że przedmiot umowy określony w ust. 1 spełnia wszystkie parametry techniczne i użytkowe
określone przez Organizatora przetargu.
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§2
OKRES REALIZACJI UMOWY
Umowa będzie realizowana do 31 grudnia 2016 r. lub do wyczerpania przedmiotu umowy.
Po upływie okresu realizacji umowy, mimo nie wyczerpania zamówienia określonego umową, umowa wygasa.
Oferentowi nie przysługują roszczenia o realizację całości przedmiotu zamówienia jeżeli potrzeby Organizatora
przetargu w tym zakresie będą mniejsze.
§3
WARUNKI DOSTAWY
Dostawy będą realizowane partiami na podstawie jednostkowych zamówień składanych faxem lub e-mailem
sukcesywnie, w zależności od potrzeb Organizatora przetargu.
Przedmiot umowy objęty jednostkowym zamówieniem Oferent zobowiązuje się dostarczyć do miejsca każdorazowo
wskazanego przez Organizatora przetargu, na swój koszt i ryzyko w ciągu max. 5 dni roboczych od dnia złożenia
zamówienia.
W przypadku nie dotrzymania terminu dostawy przez Oferenta, Organizator przetargu zakupi niedostarczoną partię
przedmiotu umowy u innego dostawcy, a ewentualną różnicą kosztów obciąży Oferenta chyba, że wydłużenie
terminu nastąpi z uzasadnionych powodów, o których Organizator przetargu zostanie poinformowany.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamówionych materiałów wskazanych w ofercie,
jednakże do kwoty nie przekraczającej wartości umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 lub do końca bieżącego roku
budżetowego.
§4
WARTOŚĆ UMOWY
Oferent zobowiązuje się do dostawy Organizatorowi przetargu przedmiotu umowy wymienionego w § 2 umowy, na
podstawie jednostkowych zamówień, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2, po cenie wymienionej w formularzu
asortymentowo-cenowym złożonym przez Wykonawcę w trakcie trwania postępowania.
Maksymalna nominalna wartość zobowiązania wynosi 40 000,00 zł netto.
Ceny jednostkowe brutto zawierają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z dostawą przedmiotu umowy do
siedziby Organizatora przetargu.
Stałość cen jednostkowych brutto ustala się na cały okres obowiązywania umowy.
W przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie trwania umowy dopuszcza się zmianę wartości umowy o różnicę
wynikającą ze zmiany wartości podatku VAT. Taka zmiana może nastąpić po zaakceptowaniu przez Organizatora
przetargu wniosku Oferenta zawierającego uzasadnienie faktyczne i prawne.
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W przypadku zmiany technologii produkcji lub w przypadku zaistnienia innych okoliczności pozwalających na
obniżenie ceny przedmiotu umowy, Oferent odpowiednio ją obniży.
§5
TERMIN I WARUNKI PŁATNOŚCI
Organizator przetargu zapłaci Oferentowi za dostawę przedmiotu umowy, po otrzymaniu prawidłowo wystawionej
faktury, na rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie 30 dni licząc od dnia jej otrzymania, z wyjątkiem
sytuacji przewidzianej w § 8 ust. 4, gdzie 30 dniowy termin będzie liczony od daty prawidłowego wykonania dostawy,
poprzez dostarczenie całego asortymentu wolnego od wad.
Oferent wystawi fakturę po dokonaniu przez Organizatora przetargu odbioru towaru wolnego od wad.
Jako zapłatę faktury rozumie się datę obciążenia rachunku bankowego Organizatora przetargu.
Oferent nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby
trzeciej bez pisemnej zgody Organizatora przetargu.
§6
KARY UMOWNE
W przypadku, gdy Oferent nie zrealizuje zamówienia w terminie określonym w § 3 ust. 2, lub nie uzupełni braków
ilościowych albo nie dokona wymiany towaru wadliwego na towar wolny od wad, w terminie określonym w § 8 ust.
4, zapłaci Organizatorowi przetargu karę umowną w wysokości 0,1 % brutto zamówienia jednostkowego za każdy
dzień zwłoki w dostawie.
Oferent zapłaci Organizatorowi przetargu karę umowną w wysokości 10% brutto wartości umowy, o której mowa w
§ 4 ust. 2, jeżeli z przyczyn leżących po stronie Oferenta, Organizator przetargu lub Oferent odstąpi od umowy.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania do wysokości poniesionej szkody,
niezależnie od kar umownych.
Organizator przetargu ma prawo potrącania kar umownych z należnego Oferentowi wynagrodzenia, po uprzednim
wystawieniu noty obciążeniowej.

§7
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Organizator przetargu może odstąpić od umowy jeżeli:
a) Oferent nie rozpocznie realizacji dostaw będących przedmiotem umowy w okresie 10 dni od dnia przesłania
zamówienia,
b) Oferent (min 2 – krotnie) uporczywie nie wykonuje dostaw zgodnie z warunkami umowy lub w rażący sposób
zaniedbuje zobowiązania umowne,
c) dostarczany przez Wykonawcę przedmiot umowy jest złej jakości,
d) ceny jednostkowe zostaną podwyższone przez Oferenta poza przypadkami określonymi w § 4 ust. 5,
e) zaistnieją okoliczności powodujące, iż wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Oferent może żądać jedynie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy do dnia odstąpienia od umowy..
Oferentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Organizator przetargu bez podania przyczyny odmawia
odbioru zamówionego przedmiotu umowy.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone w terminie 30 dni od dnia, w którym strona
dowiedziała się o przyczynie odstąpienia.
§8
GWARANCJA i REKLAMACJE
Oferent oświadcza, że towar oferowany Organizatorowi przetargu jest wolny od wad i spełnia wszelkie normy
stawiane takim towarom przez prawo polskie.
Oferent odpowiada za rodzaj, jakość oraz ilość dostarczanego przedmiotu umowy objętego każdym jednostkowym
zamówieniem.
Oferent udziela Organizatorowi przetargu 12 miesięcznej gwarancji jakości na dostarczony przedmiot umowy.
Braki ilościowe lub wady jakościowe stwierdzone w dostawie Organizator przetargu reklamuje w ciągu 7 dni
roboczych od stwierdzenia braków lub wad. Oferent zobowiązuje się na własny koszt do uzupełnienia braków lub
usunięcia wad niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni licząc od daty otrzymania wezwania.
W przypadku nie dotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 4, Organizator przetargu zakupi brakującą lub
wadliwą część jednostkowego zamówienia u innego dostawcy, a ewentualną różnicą kosztów obciąży Oferenta.
W przypadku, gdy toner spowoduje zabrudzenie mechaniczne urządzenia przez wysypujący się wkład barwiący,
Oferent zobowiązany będzie do oczyszczania urządzeń w budynku Organizatora przetargu, w którym to urządzenie
jest eksploatowane, na własny koszt w terminie 48 godzin od otrzymania zgłoszenia od Organizatora przetargu.
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W przypadku 2 - krotnej reklamacji danej pozycji materiału eksploatacyjnego równoważnego, Organizator przetargu
może żądać dostawy przedmiotu oryginalnego w cenie określonej w formularzu asortymentowo – cenowym dla
danej pozycji.
Oferent jest zobowiązany przyjmować od Organizatora przetargu opakowania wielokrotnego użytku i odpady
opakowaniowe po środkach niebezpiecznych w celu ich przekazania producentowi lub importerowi .
Oferent nie będzie pobierał kaucji za opakowania.
§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zmiana postanowień umowy może nastąpić w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności
w następujących przypadkach:
a) gdy towar określony w ofercie, a następnie w umowie, przestał być produkowany i jest niedostępny, co będzie
potwierdzone stosownym pismem. W takiej sytuacji Wykonawca może zaproponować inny typ towaru, który
musi spełniać warunki określone w ogłoszeniu o przetargu za cenę określoną w ofercie i umowie.
b) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu
prawnego
c) zaistnienie okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy ze względu na miejsce
siedziby Organizatora przetargu.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego .

§ 10
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Organizatora przetargu, 1 egzemplarz dla
Oferenta.

…………………..………………

……………………..

ORGANIZATOR PRZETARGU

OFERENT
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