MIASTO
NOWY SĄCZ

Załącznik nr 2 do specyfikacji BPM.ZZP.271.468.2011

UMOWA Nr BPM.ZZP.272.468.2011 (Projekt)
CPV: 30192000-1
CPV: 30107000-6
CPV: 30199000-0
CPV: 30125110-5

Zawarta w dniu …………………. w Nowym Sączu pomiędzy Miastem Nowy Sącz, z siedzibą w
Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz - Rynek 1, reprezentowanym przez:
..................................................................................
Numer ewidencyjny NIP: 734-001-67-07, REGON: 000640165
zwanym dalej “Zamawiającym”
a
posiadający NIP ………………… Regon: ……………………
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………
zwanym dalej “Wykonawcą”

W wyniku przetargu w trybie nieograniczonego prowadzonego w oparciu o przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 Nr 113,
poz.759 z pozn. zm.) strony zawierają umowę o następującej treści:

1.

2.

3.
4.

§1
Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży Zamawiającemu materiałów biurowych,
papieru i cartridge, zwanych dalej „towarem”, wg rodzaju, ilości i po cenach określonych
w Załączniku nr 1 niniejszej umowy – Szczegółowym kosztorysie ofertowym.
Wykonawca oświadcza, że zamawiany towar jest dopuszczony do obrotu na terenie
kraju, odpowiada wymaganiom Polskich Norm oraz posiada ocenę zgodności wyrobu z
zasadniczymi wymaganiami dyrektyw UE.
Wykonawca oświadcza, że artykuły nie mają wad jakościowych i ilościowych i są I
gatunku.
Symbole Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
30192000-1 Wyroby biurowe,
30197000-6 Drobny sprzęt biurowy,
3019900-0 Papeteria i inne wyroby,
30125110-5 Toner do drukarek laserowych/faksów.
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§2
1. Umowa jest zawarta na czas określony od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia
30 czerwca 2011r.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar Zamawiającemu na jego wezwanie do
Urzędu Miasta Nowego Sącza (ul. Jagiellońska 14).
2. W okresie realizacji umowy planuje się nie więcej niż 1 dostawę.
3. O konieczności dostarczenia towaru Zamawiający powiadomi Wykonawcę za
pośrednictwem faksu na numer ……….., a Wykonawca zrealizuje to zamówienie
niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w czasie 3 dni.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.

§4
Zamawiający zgodnie z treścią złożonej oferty Wykonawcy, stanowiącej Załącznik nr 2 do
niniejszej umowy zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za dostarczony towar
wynagrodzenie maksymalne w wysokości: brutto …………………zł
(słownie:
……………………………. złotych 00/100 w tym podatek VAT w wys. 23% tj. …………………..zł
(słownie:…………………………………………. złotych 00/100) z zastrzeżeniem ust.3 i 4.
Ceny jednostkowe towaru zawarte są w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy. Są one
niezmienne bez względu na rzeczywisty poziom cen towarów jakie kształtować się będą
w okresie realizacji umowy.
Podane w ust. 1 wynagrodzenie jest wynagrodzeniem maksymalnym i nie stanowi
podstawy do jakichkolwiek roszczeń, jeżeli Zamawiający nie zamówi całości towaru
określonego w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
Zapłata należności nastąpi za zamówiony, dostarczony i odebrany towaru, w terminie 21
dni od daty przedłożenia faktury i protokołu odbioru, przelewem na konto wskazane w
fakturze. Podstawą płatności będą protokoły odbioru.
Wykonawca wystawi fakturę, której płatnikiem będzie: Miasto Nowy Sącz - Urząd Miasta
Nowego Sącza, ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, NIP: 7340016707, REGON: 491893167.
Źródło finansowania dla niniejszej umowy stanowią środki w ramach projektu „Rozwiń
skrzydła po sądecku„ realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Działania 7.2 - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej,
Poddziałania: 7.2.1 - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym.
§5
Wykonawca odpowiada za jakość sprzedanego i dostarczonego towaru.
Zamawiający zobowiązuje się do zbadania towaru w chwili odbioru.
Po dostawie towaru strony zobowiązują się sporządzić protokół odbioru.
W razie stwierdzenia wad lub braków Zamawiający wezwie Wykonawcę, który
niezwłocznie dostarczy towar pozbawiony wad lub braków.
Przez wadę rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność towaru z opisem
przedmiotu zamówienia zawartym w Załączniku nr 1 do umowy.
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§6
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania dostaw Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu kary umowne:
a) w wysokości 0,5 % wartości brutto umowy za każdorazowe dostarczenie towaru
niskiej jakości,
b) w wysokości 0,1% wartości brutto umowy towaru nie dostarczonego w terminie, za
każdy dzień zwłoki,
c) w wysokości 10% wartości brutto umowy, gdy Wykonawca lub Zamawiający odstąpi
od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
2. Jeżeli wysokość szkody przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych Zamawiający
może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu
Cywilnego.
§7
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach.
2. W takim przypadku Wykonawcy przysługiwać będzie jedynie wynagrodzenie należne z
tytułu faktycznie wykonanej dostawy.
§8
1. Zamawiający może również odstąpić od umowy w przypadku, gdy:
a) zwłoka w wykonaniu dostawy trwa dłużej niż 3 dni,
b) Wykonawca bez zgody Zamawiającego powierza wykonanie dostawy innej osobie,
c) Wykonawca dopuszcza się rażących zaniedbań w sposobie wykonania dostawy,
d) w razie dwukrotnego ukarania Wykonawcy karą umowną i stwierdzenia podstaw do
zastosowania tej kary po raz trzeci.
2. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kary
umownej i odszkodowania na zasadach ogólnych.
§9
1. Zamawiający do kontaktów roboczych w zakresie realizacji postanowień niniejszej
umowy wyznacza............................................, tel. ....................................
2. Wykonawca wyznacza do kontaktów roboczych ............................, tel. ...........................
3. Zmiana osoby uprawnionej do kontaktów nie stanowi zmiany umowy i może być
dokonana w każdym czasie na podstawie pisemnego upoważnienia każdej ze stron.
§ 10
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na
piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
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2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana istotnych postanowień
zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla
Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
§ 11
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.
U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.).
§ 12
Spory jakie mogą wyniknąć z realizacji postanowień niniejszej umowy strony poddają pod
rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla Zamawiającego.
§ 13
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egz. dla Wykonawcy a 3 egz.
dla Zamawiającego.
Załączniki do umowy:
1) załącznik nr 1 do umowy: „Szczegółowy zakres zamówienia” zawierający również
kosztorys ofertowy;
2) załącznik nr 2 do umowy: oferta Wykonawcy.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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