Załącznik nr 2 – wzór umowy

UMOWA Nr G.2418 - 29/20
3 – WZÓR UMOWY KUPNDAŻY
W dniu .................................. 2020 r. pomiędzy:
Sądem Rejonowym w Bielsku Podlaskim, 17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 7,
NIP 543-10-22-11, Regon 000321307, reprezentowanym przez:
Annę Popławską – Dyrektora Sądu
zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”
a
............................................................... z siedzibą w ………………………………………………………
wpisaną pod nr .............. do ……………………………….…………………………………………………..
posiadającą (NIP .......................... REGON ..............................) reprezentowanym przez:
..............................................................................................
..............................................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”, została zawarta umowa o następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż łącznie z dostawą i rozładunkiem materiałów
eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów w ilościach i asortymencie
wyszczególnionym w „FORMULARZU ASORTYMENTOWO - CENOWYM”, stanowiącym
załącznik nr 1 A niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 .
2. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia wartości zamówienia o kwotę maksymalnie do 5 %
wyższą w stosunku do wartości zaoferowanej przez Wykonawcę, celem ewentualnego uzupełnienia
zamówienia w nieprzewidzianych przypadkach.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zamówienia innych ilości poszczególnych rodzajów tonerów
niż wynika to z załącznika nr 1 A, w cenie jednostkowej zgodnej z przedstawioną ofertą, w ramach
kwoty nie przekraczającej ceny oferty zwiększonej maksymalnie do 5 %, co nie będzie stanowiło
zmiany warunków umowy. Rozliczenie za dostarczony towar następować będzie na podstawie
poszczególnych cen jednostkowych pomnożonych przez ilości dostarczonych tonerów.
4. Dostarczone materiały eksploatacyjne będą produktami fabrycznie nowymi zgodnie z opisem w
formularzu asortymentowo - cenowym, pod rygorem zwrotu Wykonawcy.
5. Przedmiot umowy należy dostarczać na koszt i ryzyko Wykonawcy do poszczególnych
pomieszczeń Wydziałów/Zespołów Zamawiającego - Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim, zgodnie
z wykazem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
6. Rozładunek dostaw należy do obowiązków Wykonawcy.
7. Wielkość dostawy będzie każdorazowo specyfikowana na piśmie faksem lub mailem przez
Zamawiającego, w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze przed planowaną datą dostawy. Dostawa
powinna być zrealizowana w ciągu 3 roboczych dni od daty otrzymania zamówienia.
W/w czynności należy zrealizować w godzinach 8:00÷15:00 w dniach od poniedziałku do piątku.
8. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru kaset po zużytych materiałach eksploatacyjnych
dostarczonych przez Wykonawcę w miejscu dostawy.
9. Strony zgodnie ustalają, że terminy odbioru kaset, o których mowa w ust. 8 nastąpi w terminie
maksymalnie do 3 miesięcy od dnia ostatniej dostawy częściowej. Wykonawca każdorazowo podpisze
protokół odbioru kaset po zużytych materiałach eksploatacyjnych dostarczonych przez Wykonawcę.
10. Odbiór kaset następować będzie w transzach. Zamawiający przewiduje maksymalnie 3 transze.
11. Wykonawca zobowiązuje się do odbioru zużytych kaset w terminie 14 dni od dnia otrzymania
powiadomienia.
12. Łączna liczba kaset po zużytych materiałach eksploatacyjnych odebranych w trakcie realizacji
niniejszej Umowy przez Wykonawcę nie będzie większa niż liczba dostarczonych przez Wykonawcę
materiałów eksploatacyjnych w ramach niniejszej Umowy.
13. Osobą odpowiedzialną za koordynację dostaw przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego jest:
……………………………………….. tel. ……………., e-mail …………………..

14. Osobą odpowiedzialną za koordynację realizacji przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy jest:
.............................................. tel. ..............., e-mail .......................
§2
TERMIN REALIZACJI I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Termin realizacji przedmiotu umowy - w transzach - od dnia podpisania umowy do dnia
31 grudnia 2020 roku, z możliwością jej wcześniejszego wygaśnięcia, w przypadku
wyczerpania określonej ofertą wartości umowy.
2. Określone w załączonym do Oferty z dnia .................... r. „FORMULARZU ASORTYMENTOWO CENOWYM” - ceny jednostkowe brutto pozostaną niezmienione w okresie realizacji przedmiotu
umowy z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W przypadku zmiany stawek podatku od towarów i usług (VAT) na materiały objęte przedmiotem
zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen brutto, o których mowa w ust. 2
stosownie do zmiany wysokości w/w stawek.
4. Wynagrodzenie - cena oferty (brutto) wynosi: ……………………......................... zł
(słownie złotych:............................................................................................ /100).
dla zadania - dostawa na koszt i ryzyko Wykonawcy do Zamawiającego łącznie z rozładunkiem
MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK, KSEROKOPIAREK I FAKSÓW 5. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca wystawi fakturę VAT za każdą transzę
dostawy dla:
SĄD REJONOWY w BIELSKU PODLASKIM ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski
NIP 543-10-22-411
i dostarczy bądź prześle ją na adres:
SĄD REJONOWY w BIELSKU PODLASKIM
ul. 3 Maja 7
17-100 Bielsk Podlaski
6. Zapłata za zrealizowanie przedmiotu umowy będzie dokonana przelewem na rachunek wskazany
przez Wykonawcę w terminie 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionych faktur.
7. W przypadku nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym wyżej,
Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.
8. Wykonawca oświadcza, że rezygnuje z możliwości dokonywania cesji wierzytelności
przysługujących mu z tytułu wykonania niniejszej umowy - Zamawiający będzie regulował należności
wyłącznie na konto Wykonawcy.
§3
WARUNKI GWARANCJI
1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone materiały eksploatacyjne, której bieg rozpocznie się
od daty dostarczenia w/w materiałów do siedziby Zamawiającego, czego potwierdzeniem będzie
podpisanie przez obie strony protokółu odbioru ilościowego.
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na następujących warunkach:
1. Termin gwarancji – zgodnie z Ofertą z dnia ……………………….. r., 12 miesięcy od daty
dostarczenia.
2. Strony ustalają, iż reklamacje ilościowe mogą być zgłaszane w terminie 5 dni roboczych od daty
dostawy.
3. Reklamacje jakościowe mogą być zgłaszane w całym okresie gwarancyjnym, stwierdzenie
odstępstwa jakościowego w trakcie użytkowania stanowić będzie podstawę do reklamacji.
4. Wykonawca zobowiązuje się załatwić zgłoszone reklamacje w terminie 3 dni roboczych od dnia
otrzymania powiadomienia, odbierając i dostarczając na własny koszt brakujące ilości materiałów
eksploatacyjnych lub wymieniając wadliwe na wolne od wad.
§4
KARY UMOWNE
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
a) za opóźnienie w realizacji dostawy w wysokości 2 % wartości dostawy częściowej, za każdy dzień
opóźnienia

b) za opóźnienie w dostawie przedmiotu dostawy wolnego od wad w wysokości 2 % wartości
reklamowanego materiału, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego do dostarczenia
towarów wolnych od wad w miejsce wadliwych.
c) z tytułu nieuzasadnionego odstąpienia od umowy w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto
określonego w § 2 ust. 4.
d) za opóźnienie w odbiorze zużytych kaset w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w §
2 ust. 4 za każdy dzień opóźnienia
2. W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiający wystawi notę obciążeniową dla Wykonawcy.
4. Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych
na zasadach zawartych w Kodeksie Cywilnym (KC).
§5
SPRAWY SPORNE
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. W zakresie wszelkich sporów związanych z realizacją niniejszej umowy strony poddają się
orzecznictwu Sądu Powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Umowa wygasa z upływem terminu, na jaki została zawarta.
2.Umowa może ulec rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym:
a) w przypadku zgodnego porozumienia,
b) na skutek oświadczenia Zamawiającego wobec stwierdzenia niezrealizowania przez Wykonawcę
zamówienia w przeciągu 3 dni roboczych.
3.Umowa może ulec rozwiązaniu za jednomiesięcznym wypowiedzeniem Zamawiającego w wypadku
stwierdzenia dostarczenia przez Wykonawcę materiałów o gorszych parametrach niż określone w
Formularzu ofertowym, i pomimo pisemnego wezwania, braku ich wymiany w przeciągu 3 dni
roboczych.
5. W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w dacie podpisania umowy
każdej ze stron przysługuje umowne prawo odstąpienia od niniejszej umowy w uzgodnionym
obustronnie terminie. Odstąpienie powinno posiadać formę pisemną pod rygorem nieważności.
6. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dokonywane będą pod rygorem nieważności w postaci
pisemnych aneksów podpisanych przez obie strony.
7. Strony niniejszej umowy zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego informowania o zmianach
dotyczących osób uprawnionych do reprezentowania, zmianach swoich siedzib oraz innych
informacjach niezbędnych dla sprawnego zrealizowania przedmiotu umowy.
8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron
umowy.
§7
Załączniki do umowy
Integralną część niniejszej umowy stanowią niżej wymienione załączniki:
1) Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy
2) Załącznik Nr 1 A - Formularz asortymentowo – cenowy
3) Załącznik Nr 2 – Wykaz lokalizacji dostaw.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załącznik nr 2 do umowy Nr G.2418-29/20
Wykaz lokalizacji Wydziałów/Zespołów Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim wraz ze
wskazaniem osób upoważnionych do potwierdzania odbioru materiałów eksploatacyjnych
i podpisania protokółu odbioru ilościowego

Lp.

Wydział/Zespół

1.

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim

2.

V Wydział Ksiąg Wieczystych w Bielsku Podlaskim

3.

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania
orzeczeń w sprawach karnych

4.

Zamiejscowy VII Wydział Karny w Hajnówce

5.

Zamiejscowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych w
Hajnówce

6.

Zamiejscowy VIII Wydział Karny w Siemiatyczach

7.

Zamiejscowy X Wydział Ksiąg Wieczystych w
Siemiatyczach

ZAMAWIAJĄCY

Adres
ul. 3 Maja 7
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Mickiewicza 53
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Mickiewicza 32
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Warszawska 87
17-200 Hajnówka
ul. Warszawska 87
17-200 Hajnówka
ul. Górna 61
17-300 Siemiatycze
ul. Górna 61
17-300 Siemiatycze

Nr pokoju
19
2
1
111
5
104
11

Osoby upoważnione do
potwierdzania realizacji
zamówień pod względem
ilościowym
zostanie uzupełnione przy
podpisaniu umowy
zostanie uzupełnione przy
podpisaniu umowy
zostanie uzupełnione przy
podpisaniu umowy
zostanie uzupełnione przy
podpisaniu umowy
zostanie uzupełnione przy
podpisaniu umowy
zostanie uzupełnione przy
podpisaniu umowy
zostanie uzupełnione przy
podpisaniu umowy

WYKONAWCA

