
                        

Załącznik nr 4 do SIWZ 
Projekt 

Umowa MPN/……/2019 
   

zawarta w Słupsku w dniu …………….2019r. pomiędzy: 

Akademia Pomorska w Słupsku 
ul. Arciszewskiego 22a 
76-200 Słupsk 
NIP: 584-09-55-985 
reprezentowanym  przez: 
............................................................................ 
zwanym w dalszej części umowy  “Zamawiającym”, 

a ........................................................................ z siedzibą w ..................................................., 
NIP ............................................ 
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr ........................... 
reprezentowanym przez 
 ......................................................................... 
zwanym w dalszej części umowy “ Wykonawcą”. 
 

W rezultacie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w ramach postępowania                    
o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/863/2019 o wartości 
szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
ustawy PZP została zawarta umowa następującej treści:  
 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla jednostek  organizacyjnych 
Akademii Pomorskiej w Słupsku po cenach jednostkowych wskazanych w ofercie z dnia …………… 
2019r. Zakres rzeczowy oraz ceny jednostkowe zawiera oferta złożona przez Wykonawcę, która 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  

§ 2 
WYNAGRODZENIE 

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z przyjętą ofertą wynosi : 
        brutto:……………………………………………………….. zł 
       (słownie : ..............................................................................................................................zł.) 

2.  Cena brutto zawiera w szczególności: 

- cenę  netto przedmiotu zamówienia, 
- koszt dostawy i ubezpieczenia do bezpośredniego odbiorcy, 
- obowiązujący podatek VAT. 

3. Strony ustalają, iż podane w formularzu rzeczowo-cenowym (zał. nr 1 do umowy) ilości 
poszczególnych artykułów są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w trakcie realizacji 
umowy. Jednakże łączna suma wartości poszczególnych dostaw nie może przekroczyć wartości  
umowy o której mowa w ust. 1.  

4. Zakup przez Zamawiającego mniejszych ilości niż wymienione w formularzu rzeczowo-cenowym 
nie może być podstawą żadnych roszczeń ze strony wykonawcy wobec zamawiającego 

5. Wykonawca gwarantuje zachowanie przedstawionych w ofercie cen jednostkowych niezmiennie 
dla całego okresu realizacji umowy bez względu na rzeczywistą (końcową) wielkość zamówionego 
towaru. 

6. Zamawiający wymaga, aby przedmiot dostawy był fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych, 
dopuszczony do obrotu oraz dobrej jakości.  
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§ 3 
WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy będzie następować w terminie 30 dni od daty 
doręczenia oryginału prawidłowo wystawionej faktury za każdorazową dostawę na rzecz 
jednostek organizacyjnych Zamawiającego, przelewem w złotych polskich na rachunek bankowy 
Wykonawcy podany na fakturze. 

2. Za dzień zapłaty rozumie się dzień uznania płatności na rachunku Zamawiającego.   

    § 4 
1. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia drukarek/urządzeń 

wielofunkcyjnych/faksów/kserokopiarek lub utratę gwarancji producenta sprzętu powstałe w 
wyniku niewłaściwej jakości dostarczanych przez niego materiałów eksploatacyjnych tj. tuszy, 
tonerów i folii. 

2. Jeżeli dostarczone tonery, tusze i folie: 

a) będą wykonywać rażąco mniejszą od podanej przez Wykonawcę liczbę wydruków,  
b) wystąpią objawy wadliwej pracy urządzenia (głośna praca, wylewanie się tuszu itp.), 
c) wystąpią objawy wadliwej jakości wydruków (zabrudzenia, smużenia, niewłaściwa   

kolorystyka itp.), 
Zamawiający ma prawo je zwrócić w ramach rękojmi. Wykonawca prześle w zamian  sprawne 
tonery lub tusze w czasie do 2 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. 

3. Wykonawca przez cały okres obowiązywania umowy jest zobowiązany do odbioru zużytych 
tonerów z miejsca do którego zostały one dostarczone.   

§ 5 
TERMIN WYKONANIA 

1. Realizacja przedmiotu umowy będzie wykonywana sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego 
do poszczególnych jednostek Akademii Pomorskiej w Słupsku przez okres 24 miesięcy od daty 
zawarcia umowy, bądź do wyczerpania kwoty umownej, w zależności co pierwsze nastąpi.  

2. Wykonawca jest zobowiązany na podstawie zamówień częściowych (otrzymanych faksem, 
mailem) do dostarczania własnym transportem towaru partiami (częściami), których ilości i zakres 
będzie uzależniony od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.  

3. Zamówiony towar powinien być dostarczony przez Wykonawcę na podstawie zamówień 
częściowych, wskazujących ilość, asortyment towarowy oraz adres odbiorcy wskazany w 
wystawionym przez jednostkę zamawiającą, , w terminie ………. dni kalendarzowych   od złożenia 
dyspozycji. 

4. Wykonawca wraz z dostarczonym towarem przekaże zamawiającemu wszelkie dokumenty 
związane z dostawą, w tym wymagane dokumenty gwarancyjne wystawiane przez producenta. 

5. Dokumentem potwierdzającym odbiór artykułów biurowych jest faktura, potwierdzona czytelnym 
podpisem i pieczątką (imienną lub ogólną jednostki organizacyjnej) przez upoważnionego 
pracownika Zamawiającego  po sprawdzeniu ilości, rodzaju i kompletności materiałów. 

6. Zamawiający zobowiązuje się do zbadania towaru w ciągu 5 dni roboczych od daty jego 
doręczenia. 

7.  W razie stwierdzenia wad zamawiający złoży stosowne reklamacje dostawcy, który udzieli 
odpowiedzi na nie w ciągu 5 dni roboczych, a po bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja 
uznana będzie w całości zgodnie żądaniem Zamawiającego. 

8. Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające zarówno z dokumentów gwarancyjnych, jak i 
z tytułu rękojmi za wady.   

§ 6 
KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
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a) za opóźnienie w dostawie partii przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości brutto 
dotyczącej tej partii za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następnego w którym miała 
nastąpić dostawa do dnia dostawy, łącznie nie więcej niż 10% wynagrodzenia umownego 
określonego § 2 ust. 1 umowy. 

b) za opóźnienie w dostawie zareklamowanej partii przedmiotu umowy w wysokości 0,2% 
wartości brutto dotyczącej tej partii  za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następnego w 
którym miała nastąpić dostawa rzeczy wolnych od wad do dnia dostawy, łącznie nie więcej 
niż 10% wynagrodzenia umownego określonego § 2 ust. 1 umowy. 

c) w przypadku 3 krotnego opóźnienia w dostawach przekraczającego każdorazowo ……….. dni 
kalendarzowych, Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, a 
Wykonawca zapłaci karę umowna w wysokości 20% ceny brutto określonej w § 2 ust. 1 
umowy. 

d) niezależnie od kar opisanych powyżej, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu 
kary umowne w wysokości 20% ceny brutto określonej w § 2 ust. 1 umowy, w przypadku 
odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar 
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

3. Zamawiający ma prawo do dochodzenia od Wykonawcy kar umownych z tytułów określonych w 
ust. 1 lit. a)-c) jednocześnie, przy czym łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 
30% ceny brutto określonej § 2 ust. 1 umowy. 

4. Kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia po wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy 
przez Zamawiającego do ich zapłaty w terminie 7 dni. 

§ 7 
GWARANCJA 

1. Wykonawca udziela gwarancji na oferowany przedmioty umowy na okres:  
a) 24 miesięcy na dostarczone myszki komputerowe i klawiatury, liczonej od dnia dostawy 

do bezpośredniego odbiorcy; 
b) 12 miesięcy na dostarczone artykuły biurowe, liczonej od dnia dostawy do 

bezpośredniego odbiorcy.   
§ 8 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
1.  Zamawiający może odstąpić od umowy bez prawa odszkodowania dla Wykonawcy:  

a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  
Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach.  Wykonawcy   należy  się   w tym przypadku tylko 
wynagrodzenie z tytułu faktycznie wykonanej części umowy;  

b) w razie, gdy Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykonaniem przedmiotu umowy tak 
dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał go wykonać w terminie określonym w § 5 ust. 3 
umowy. Zamawiający przed odstąpieniem od umowy wyznaczy Wykonawcy dodatkowy             
7- dniowy termin odpowiednio do rozpoczęcia lub wykonania przedmiotu umowy; 

c) Wykonawca nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne i nie usunął stwierdzonych 
naruszeń w wyznaczonym terminie 7 dni, pomimo pisemnego wezwania do ich usunięcia w 
wyznaczonym terminie, pod rygorem odstąpienia od umowy. 

Odstąpienie od umowy z przyczyn opisanych w ust. 1 b) oraz 1 c) winno nastąpić w terminie 30 
dni od daty wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do rozpoczęcia umowy bądź usunięcia 
naruszeń. 

2. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej oraz powinno zawierać przyczynę odstąpienia. 
 
§ 9 

ZMIANY UMOWY 
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy w sytuacji:  

a) zaprzestania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy. W takim przypadku 
Wykonawca zaproponuje inny zamienny produkt spełniający parametry określone w 
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formularzu rzeczowo-cenowym, przy czym cena zastępczego produktu nie może być wyższa niż 
cena jednostkowa produktu wskazana w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

b) gdy dochowanie terminu umownego jest niemożliwe z uwagi na siłę wyższą lub inne 
okoliczności niezależne od Wykonawcy lub których Wykonawca przy zachowaniu należytej 
staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć.  

 Przez siłę wyższą strony rozumieją okoliczności niemożliwe do przewidzenia w chwili 
zawierania umowy, niezależne od woli stron, na których powstanie żadna ze stron nie miała 
wpływu i których powstaniu nie mogła zapobiec. Za siłę wyższą uważa się w szczególności: 
klęski żywiołowe, katastrofy, mobilizację, embargo, zamknięcie granic. 

 Strona dotknięta działaniem siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia o 
tym fakcie drugą stronę, 

c) zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług na podstawie odrębnych 
przepisów, które wejdą w życie po dniu zawarcia Umowy, a przed wykonaniem przez 
Wykonawcę obowiązku, po wykonaniu którego Wykonawca jest uprawniony do uzyskania 
Wynagrodzenia. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź 
zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek podatków ulega zmianie 
kwota należnego podatku oraz Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględniające podatek od 
towarów  i usług.  

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w formie aneksu pod rygorem 
nieważności. 

§ 10 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejsza Umowa została zawarta w języku  polskim , podlega prawu polskiemu i zgodnie  z  nim 
powinna być interpretowana.  

2. W zakresie nieuregulowanym w Umowie znajdują zastosowanie przepisy regulujące kwestię 
udzielania zamówień publicznych, a w zakresie niesprzecznym z tymi przepisami –Kodeks cywilny. 

3. Zamawiający i wykonawca podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich 
sporów powstałych między nimi na drodze bezpośrednich negocjacji. 

4. Jeśli po 30 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji, zamawiający i wykonawca nie są w 
stanie polubownie rozstrzygnąć sporu, to każda ze Stron może poddać spór rozstrzygnięciu 
sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla Zamawiającego. 

5. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. 
6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  po jednym dla każdej 

ze Stron.  
 
 
                   WYKONAWCA                             ZAMAWIAJĄCY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
Załącznik nr 1 – oferta Wykonawcy z formularzem rzeczowo-cenowym 

 


