Załącznik nr 3

Umowa ATZ/………/2020
Zawarta w dniu …………………… w Kielcach pomiędzy:
Politechniką Świętokrzyską, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7, 25-314 Kielce, NIP - 657-000-97-74

reprezentowaną przez:
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………
zwaną dalej „Zamawiającym”
z jednej strony a
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………
reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………
zwanym dalej „Wykonawcą” z drugiej strony zawarto umowę o następującej treści:
§1
1. Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć materiały
eksploatacyjne do drukarek, kserografów i faksów dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach
w asortymencie określonym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
2. Zamówienie obejmuje dostawę oryginalnych materiałów eksploatacyjnych wymaganych zgodnie
z instrukcjami użytkowania i warunkami gwarancji dla poszczególnych typów urządzeń. Przez oryginalne
materiały eksploatacyjne należy rozumieć materiały wyprodukowane przez producenta danego urządzenia,
lub równoważne (w zakresie pojemności, wydajności, jakości wydruku) potwierdzone zaświadczeniem
niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, że dostarczone produkty odpowiadają
określonym normom lub specyfikacjom technicznym.
Materiały eksploatacyjne muszą być fabrycznie nowe, nie regenerowane.
Pod pojęciem „fabrycznie nowy” Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów, bez
śladów uszkodzeń, w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym logo, symbolem produktu i
terminem przydatności do użytku, posiadające wszelkie zabezpieczenia w szczelności zbiornika z tonerem.
Przez „produkt równoważny” Zamawiający rozumie produkt kompatybilny z urządzeniem, do którego jest
zamówiony, o parametrach takich samych lub lepszych (pojemność tuszu/tonera, wydajność, jakość
wydruku) w stosunku do oryginału produkowanego przez producenta urządzenia.
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3. Planowane ilości sztuk mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od rzeczywistych
potrzeb Zamawiającego do 10% ogólnej ilości planowanego zamówienia.
4. Potwierdzeniem zachowania parametrów jakościowych w.w. materiałów są certyfikaty i atesty oraz
dokumenty gwarancyjne wystawione przez producenta materiałów eksploatacyjnych dostarczone
Zamawiającemu wraz z dostawą.
§2
1. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy począwszy od dnia zawarcia umowy.
2. Wykonawca realizuje dostawy partiami stosownie do potrzeb Zamawiającego na podstawie
zgłoszenia faksem. Wykonawca wskazuje jako właściwy do dokonywania zgłoszeń nr faksu …………….
3. Realizacja dostawy poszczególnej partii następuje w ciągu ………… dni roboczych od dnia
zgłoszenia
w godzinach od 8:00 do 15:00. Do biegu terminu nie wlicza się dnia w którym Zamawiający dokonał
zgłoszenia. W przypadku gdy upływ terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy termin upływa
o godz. 15:00 w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu.
4. Miejscem realizacji dostaw jest magazyn Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce Al. Tysiąclecia PP 7.
Poszczególne partie zostaną złożone przez Wykonawcę w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.
§3
1. Zamawiający kwituje odbiór poszczególnych partii poprzez umieszczenie na fakturze dotyczącej
dostawy tej partii klauzuli o odbiorze.
2. W przypadku zastrzeżeń co do ilości lub zewnętrznych uszkodzeń dostarczonego asortymentu
Zamawiający sporządza protokół w którym potwierdza braki lub uszkodzenia w dostawie. Zamawiającemu
przysługuje wówczas według jego wyboru prawo:
- przyjęcia partii z naliczeniem kar umownych za wykryte uszkodzenia,
- odmowy odbioru partii i wyznaczenie nowego terminu do należytego wykonania dostawy
z jednoczesnym
naliczeniem kar umownych za opóźnienie w dostawie partii.
3. Dokonanie odbioru poszczególnych partii nie zwalnia Wykonawcy od roszczeń Zamawiającego z tytułu
rękojmi.
§4
Do kontaktów w realizacji zamówienia ustanawia się ze strony Wykonawcy : …………………………,
Zamawiającego :……………………………………………….
§5
1. Wykonawca zobowiązuje się do gwarancyjnej wymiany produktu na nowy wolny od wad, jeżeli w trakcie
trwania umowy Zamawiający stwierdzi, iż wydajność, jakość lub niezawodność dostarczonych materiałów
eksploatacyjnych niekorzystnie odbiega od wymagań producenta urządzenia , w terminie 48 godz. (w dni
robocze) od momentu zgłoszenia (e-mail, faks) przez Zamawiającego o wadliwym produkcie. Wymiana nastąpi
w siedzibie Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

2. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy urządzenia gdy uszkodzenie urządzenia
powstanie w wyniku stosowania materiału eksploatacyjnego dostarczonego przez Wykonawcę. Za
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podstawę żądania przez Zamawiającego naprawy urządzenia (włączając w to wymianę bębna lub głowicy)
uważa się pisemną opinię autoryzowanego serwisu producenta urządzenia. Naprawa urządzenia wykonana
zostanie
w autoryzowanym serwisie producenta urządzenia w ciągu 3 dni od momentu zgłoszenia (email lub faks)
Wykonawcy przez Zamawiającego konieczności wykonania naprawy. Koszty związane z naprawą ponosi
Wykonawca. Powyżej opisany obowiązek naprawy trwa przez cały okres używania przez Zamawiającego
dostarczonych przez Wykonawcę materiałów (także po zakończeniu obowiązywania umowy).
§6
1. Wynagrodzenie ogółem należne wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy, zgodne ze złożoną
ofertą, wynosi ……….. brutto
2. Do wyliczenia wynagrodzenia z tytułu realizacji poszczególnych partii przyjmuje się stawki jednostkowe
brutto w poszczególnych asortymentach przedstawione w zestawieniu ilościowo – wartościowym
stanowiącym załącznik nr 2a do umowy.
3. Wynagrodzenie jest płatne za dostawę poszczególnych partii i stanowi iloczyn cen jednostkowych i liczby
sztuk (lub innej jednostki miary) w poszczególnych asortymentach.
4. Wynagrodzenie jednostkowe brutto, o którym mowa w ust. 2 nie ulega zmianie w okresie
obowiązywania umowy.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 nie ulega zamianie w okresie obowiązywania umowy,
z zastrzeżeniem zapisów § 1 ust. 3 umowy.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości stosowania zaliczek na poczet realizacji dostaw.
§7
1. Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest faktura wystawiona po dokonaniu odbioru poszczególnych partii
oraz po spełnieniu wymogu, o którym mowa w § 3 umowy.
2. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 21 dni licząc od daty jej doręczenia na konto
Wykonawcy wskazane w fakturze.
3. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
4. Z wynagrodzenia objętego fakturą Zamawiający potrąca kary umowne, o których mowa w § 8 umowy.
§8
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
a) za opóźnienie w dostawie poszczególnych partii w wysokości 100 złotych za każdy dzień opóźnienia,
b) za wykryte uszkodzenia poszczególnych partii w wysokości 100 złotych za każdy stwierdzony
przypadek,
c) za opóźnienie w wymianie produktu, o której mowa w § 5 ust. 1 w wysokości 50 złotych za każdą
godzinę opóźnienia,
d) za opóźnienie w naprawie urządzenia, o której mowa w § 5 ust. 2 w wysokości 200 złotych za każdy
dzień opóźnienia,
e) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w kwocie stanowiącej 20 %
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych
od Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 6 ust 1 umowy
z zastrzeżeniem art. 145 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych.
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3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
4. Wykonawca jest zobowiązany względem Zamawiającego za wady fizyczne i prawne poszczególnych
partii dostaw. Uprawnienia z tytułu rękojmi Zamawiający realizuje zgodnie z przepisami Kodeksu
Cywilnego.
§9
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy bez prawa żądania odszkodowania przez Wykonawcę,
z zachowaniem prawa do naliczenia kary umownej w przypadku:
a) co najmniej trzykrotnego opóźnienia w dostawie poszczególnych partii,
b) powtarzających się (co najmniej pięciu) zastrzeżeń co do ilości i jakości dostarczonego asortymentu.
§ 10
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod
rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Zmiana umowy może nastąpić w przypadkach, o których mowa w SIWZ oraz w art. 144 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
§ 11
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy właściwym do rozpoznania sporów jest sąd
w Kielcach.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisy: ustawy Prawo
zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego.
§ 13
Umowę niniejszą sporządza się w 2 egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron umowy.
Integralną część niniejszej umowy stanowią:
1. Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia,
2. Załącznik nr 2a – zestawienie ilościowo wartościowe,
3. SIWZ,
4. Oferta Wykonawcy.
Wykonawca

Zamawiający

