Załącznik nr 6 do SIWZ

UMOWA nr ZP/ZC/SZP/56/2013
Umowa zawarta na podstawie dokonanego przez Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.
wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.
69 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r.
poz. 907 z późn. zm.). Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy.
W dniu ……………... w Szczawnie- Zdroju pomiędzy:
Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno- Zdrój,
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu Wydział IX
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
KRS 0000043944, NIP: 886-000-34-33, REGON: P- 890004750,
Zarząd której tworzą:
Sławomir Hunek – Prezes Zarządu,
Artur Sawrycz – Wiceprezes Zarządu,
posiadającą kapitał akcyjny 9 790 000,- zł,
reprezentowaną przez:
Sławomira Hunka – Prezesa Zarządu
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
…………………………………………….
…………………………………..
reprezentowanym przez :
…………………….
………….
zwanym dalej „Wykonawcą”
o następującej treści:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1.

Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa artykułów biurowych na rzecz Dolnośląskiej
Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w asortymencie, ilości oraz wg cen jednostkowych
określonych w Formularzu cenowym załączonym do oferty Wykonawcy.

2.

Dostarczone artykuły powinny być nowe, pełnowartościowe i wyprodukowane zgodnie
z obowiązującymi normami i standardami.

3.

Podana ilość towarów jest ilością szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie możliwość
zamówienia mniejszej ilości towarów lub rezygnacji z niektórych pozycji.

4.

Zamawiający może ograniczyć wielkość zamówienia do wartości posiadanych środków
finansowych bez prawa Wykonawcy do dochodzenia roszczeń z tym faktem związanych.

5.

Integralną częścią zawartej umowy jest oferta Wykonawcy oraz Specyfikacja Istotnych
Warunków Zamówienia.
§2

CENY
1. Strony ustalają wynagrodzenie za dostawę przedmiotu umowy wg cen jednostkowych zawartych
w formularzu cenowym (Załącznik Nr 2 do SIWZ) – stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej
umowy. Całkowita wartość brutto umowy wynosi: ……………………………… zł.
2. W cenie przedmiotu umowy zawarte są wszelkie koszty opakowania, cła, ubezpieczenia,
transportu i rozładunku do siedziby Zamawiającego w miejsce wskazane przez pracownika
Zamawiającego.
3. Wykonawca gwarantuje nie podwyższanie cen jednostkowych netto przedmiotu umowy
wymienionego w § 1 ust. 1 przez cały okres obowiązywania umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego, w formie pisemnej o planowanej
zmianie cen jednostkowych wynikających ze zmian przepisów prawa w terminie nie dłuższym niż
3 dni robocze przed terminem dostawy towaru, którego cena ulegnie zmianie.
§3
WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Podstawą do zapłaty za dostarczony przedmiot umowy będzie faktura VAT wystawiona przez
Wykonawcę, płatna przelewem na konto bankowe Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia jej
otrzymania przez Zamawiającego.
2. Strony zgodnie ustalają, że zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
§4
WARUNKI DOSTAW
1. Realizacja dostaw przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, następować będzie na
podstawie cząstkowych zamówień składanych przez Zamawiającego w okresie od 02.01.2014r. do
31.12.2014r. Termin realizacji zamówień cząstkowych wynosi maksymalnie 5 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania zamówienia faksem, z wyjątkiem zamówień na „cito”
realizowanych w terminie 48 godzin od dnia otrzymania zamówienia faxem.
2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy własnym staraniem,
transportem, na własny koszt, ryzyko i rozładunek w miejsce wskazane przez pracownika
Zamawiającego
w
siedzibie
Zamawiającego
w
godz.:
08.00
–
15.30
w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku).
3. Z ramienia Zamawiającego do składania zamówień (faxem) na towar objęty umową uprawniona
jest:
- Daria Więcław – Kierownik Sekretariatu - po uzyskaniu akceptacji osoby reprezentującej
Zamawiającego.
4. Wykonawca nie ma prawa odmówić przyjęcia zamówienia lub wstrzymać dostaw towaru objętego
umową, jak również nie może samodzielnie dokonywać podmian asortymentu zamówionego
towaru.
5. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 3 następuje poprzez pisemne zgłoszenie drugiej Stronie i nie
stanowi zmiany treści niniejszej umowy.

6. Dostarczany przedmiot zamówienia powinien być nowy, pełnowartościowy i wyprodukowany
zgodnie z obowiązującymi normami, atestami i standardami. Termin gwarancji artykułów
będących przedmiotem zamówienia nie może być krótszy, niż okres gwarancji wskazany przez
producenta.
7. Zamawiający wymaga aby wykonawca dostarczył materiały fabrycznie nowe, bez śladów
używania i uszkodzenia, pełnowartościowe. Wszystkie elementy wchodzące w skład materiałów
muszą być fabrycznie nowe, niewchodzące wcześniej (pierwotnie) w całości ani w części w skład
innych materiałów (nieużywane).
8. Wszystkie materiały papiernicze (papier ksero) objęte zamówieniem muszą być produktami
oryginalnymi – wyprodukowanymi i zapakowanymi przez wytwórcę zaoferowanego papieru, a
ponadto:
a) każda ryza papieru musi być owinięta papierem z powłoką ochronną (przeciwwilgociową);
b) brzegi arkuszy muszą być równe a nie postrzępione;
c) pudło stanowiące opakowanie dla ryz ma być zabezpieczone taśmą w celu umożliwienia
bezpiecznego transportu opakowania, bez uszczerbku dla zawartości.
d) oferowany papier musi być: biały, bezdrzewny, bezpyłowy, bezołowiowy, nadający się do
użytku w kopiarkach, drukarkach atramentowych, drukarkach laserowych, telefaks, zapewniający
szybkie drukowanie oraz wierne kopiowanie jednostronne i dwustronne.
§5
REKLAMACJE
1. Ewentualne reklamacje z tytułu jakości lub ilości przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1
będą składane Wykonawcy przez Zamawiającego faxem lub pocztą elektroniczną
i potwierdzone na piśmie, niezwłocznie po ich stwierdzeniu, jednak nie później niż do 3 dni
roboczych od daty dostawy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w ciągu 2 dni
roboczych, w przypadku braku odpowiedzi reklamację uważa się w całości za uznaną zgodnie z
żądaniem Zamawiającego.
3. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 24 godzin
wymienić towar na wolny od wad, własnym transportem i na własny koszt.
4. Zmawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostarczonego towaru i żądania wymiany na
wolny od wad w przypadku:
a. dostarczenia towaru złej jakości,
b. dostarczenia towaru niezgodnego z umową/zamówieniem,
c. dostarczenia towaru w niewłaściwych opakowaniach.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru dostarczonego ze zwłoką
przekraczającą 3 dni kalendarzowe ponad termin dostawy określony w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy.
§ 6
KARY UMOWNE
1. Strony ustalają, że Wykonawca w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
obowiązany będzie zapłacić karę umowną z następujących tytułów oraz w następującej
wysokości:
a. 10% ceny ofertowej brutto, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z własnej przyczyny lub gdy
Zamawiający odstąpi od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
b. 0,2% wartości zamówienia cząstkowego brutto nie dostarczonego w terminie za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia,

c. 0,2% wartości brutto zareklamowanych przez Zamawiającego towarów złej jakości, za każdy
dzień oczekiwania na wymianę ponad termin określony w umowie.
2. Ani Wykonawca ani Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za opóźnienia
w realizacji zobowiązań wynikających z umowy, jak również za szkody poniesione przez drugą
Stronę, o ile będą one skutkiem lub wynikiem zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności o
charakterze siły wyższej.
3. W przypadku niewykonania dostawy przez Wykonawcę Zamawiający zleci wykonanie zastępcze
innemu podmiotowi. Wykonawca zostanie obciążony kosztem wykonania dostawy. Przed
zastosowaniem niniejszego środka, Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do spełnienia
świadczenia, wyznaczając mu 3 dniowy termin (dni kalendarzowe) do wykonania obowiązku
umowy.
4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia
przewyższającego wysokość kar umownych.

na

zasadach

ogólnych

odszkodowania

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
§ 7
OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY
Umowa obowiązuje przez okres od dnia 02.01.2014r. do 31.12.2014r..
§8
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą w razie zaistnienia
istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – w takim wypadku Wykonawca
może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. Odstąpienie
od umowy w tym przypadku winno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą z przyczyn jego
dotyczących bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli Wykonawca nie
rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
mimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie oraz jeżeli Wykonawca odmówi
dostarczenia przedmiotu umowy Zamawiającemu. Odstąpienie od umowy nastąpi w terminie 3 dni
roboczych od zaistnienia zdarzenia.
3. Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności, winno nastąpić na piśmie.
§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą
zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczność z regulacjami zawartymi w ustawie z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn.
zm.).

2.

Zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst
jedn. Dz. U. z 2010r., Nr 113 z późn. zm.) Zamawiający przewiduje możliwość następujących
zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty:
a) zmiana przepisów prawa lub istotnych z uwagi na działalność dla Zamawiającego stosunków
umownych;
b) zmiana cen w przypadku zmiany stawek podatku VAT na podstawie obowiązujących
przepisów prawnych w tym zakresie, o zmianie cen Wykonawca zawiadomi Zamawiającego z 3dniowym wyprzedzeniem przed terminem dostawy towaru, którego cena ulegnie zmianie;

c) zmiana stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami odpowiednich władz państwowych;
d) jeżeli Wykonawca zostanie obarczony obowiązkiem zapłacenia podatku, który nie
obowiązywał w dniu podpisania umowy, ale musi zostać wpisany do faktury z dnia dostawy, przy
założeniu, że ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian;
e) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia mniejszej ilości produktów lub
rezygnacji z niektórych pozycji w wyniku czego wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
proporcjonalnie do ilości zamówień.
3.

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego na piśmie przenieść wierzytelności
przysługujących mu od Zamawiającego na osobę trzecią, a także zawrzeć umowy z osobą trzecią
o przejęcie długu Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy.

4.

Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się
rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie
rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień
Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm. ) nie stanowią inaczej, oraz inne
powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące przedmiotu umowy.

6.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.

WYKONAWCA

Załączniki do umowy:

ZAMAWIAJĄCY

1. Załącznik Nr 1 – Formularz cenowy

