Załącznik nr 2
do zapytania ofertowego
Wzór Umowy
zawarta w Dzierżoniowie w dniu ………………………………... w wyniku przeprowadzonego postępowania o wartości
poniżej 30 tys. euro, w trybie zapytania ofertowego na zakup i dostawę kolorowej kserokopiarki cyfrowej,
pomiędzy
Dzierżoniowskim Ośrodkiem Kultury ul. Świdnicka 23, 58-200 Dzierżoniów, NIP: 882-000-31-48,
REGON:891304052, reprezentowanym przez Dyrektora DOK - Krzysztofa Tokarskiego, przy kontrasygnacie, którą
stawia Główna Księgowa Dorota Żyła, zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”
a
……………………………………………………………………………………….
Reprezentowaną/ym przez
……………………………………………………………………………………....
zwaną/ym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”
§1
W trybie i na warunkach określonych w niniejszej umowie Wykonawca zobowiązuje się przenieść na
Zamawiającego własność rzeczy, wydać mu rzecz, zamontować, uruchomić w sposób umożliwiający korzystanie
zgodne z przeznaczeniem i przeszkolić personel w zakresie jej obsługi, a Zamawiający zobowiązuje się przedmiot
umowy odebrać i zapłacić cenę.
§2
PRZEDMIOT UMOWY
1.

2.
3.
4.

Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa do siedziby zamawiającego kolorowej kserokopiarki cyfrowej
spełniające parametry wskazane w pkt 2.2. zapytania ofertowego wraz z dwoma pełnowartościowymi
kompletami tonerów: toner czarny na 30 000 stron/każdy i tonery kolorowe na 20 000 stron/każdy, zgodnie
ze złożoną ofertą.
Urządzenie określone w ust. 1 ma być fabrycznie nowe, nieużywane, nieobciążone prawami osób lub
podmiotów trzecich, wyprodukowane nie później niż w 2018 r. oraz posiadać oznaczenie CE.
Dostarczone urządzenie nie będzie posiadać wad fizycznych i prawnych oraz będzie gotowe do użytkowania
bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
Przedmiot umowy określony w ust. 1 obejmuje dostawę, podłączenie, uruchomienie i przeszkolenie
pracowników w zakresie obsługi dostarczanego urządzenia.
§3
OBOWIĄZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO

1.

2.
3.

4.
5.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i zamontować urządzenie określone w § 2 ust.1 do siedziby
Zamawiającego we własnym zakresie, na własny koszt i własne ryzyko w terminie 14 dni od podpisania
umowy.
Jakiekolwiek zdarzenia leżące po stronie Wykonawcy utrudniające mu dostarczenie przedmiotu umowy nie
zwalniają go z obowiązku dostawy w ustalonym terminie.
Braki ilościowe i jakościowe ujawnione po rozpakowaniu towaru podlegają reklamacji. Po ujawnieniu
takiego braku lub wad Zamawiający, odmówi odbioru całości lub części przedmiotu umowy sporządzając
komisyjnie protokół, zawiadamiając jednocześnie Wykonawcę, który zobowiązany jest niezwłocznie po
otrzymaniu zawiadomienia do uzupełnienia braków lub wymiany sprzętu na pełnowartościowy.
Obowiązkiem Zamawiającego jest zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy na zasadach
określonych w niniejszej umowie.
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w trakcie odbioru następujące dokumenty pozwalające na ocenę
prawidłowości wykonania przedmiotu zamówienia:
1) instrukcje obsługi urządzeń,
2) karty gwarancyjne,
3) certyfikaty.

§4
WYNAGRODZENIE i ROZLICZENIA
1. Wykonawcy za wykonanie czynności określonych w § 1 i § 2 przysługuje zapłata w wysokości ceny ofertowej:
brutto…………………..(słownie złotych:………….................), w tym podatek VAT: …......
2. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, tj. w
tym koszt dostawy, transportu, montażu, podłączenia, uruchomienia a także przeszkolenia pracowników.
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury w
siedzibie Zamawiającego oraz po protokolarnym końcowym odbiorze przedmiotu zamówienia.
4. Zapłata za realizację zamówienia zgodnie z umową nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze.
5. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe.
§5
GWARANCJA i RĘKOJMIA
1.

Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady każdego z elementów
przedmiotu umowy wynosi ……. miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy.
2. Strony umowy postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu ……. miesięcznej gwarancji za wady
dotyczy każdego z elementów przedmiotu umowy, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu
umowy z wyjątkiem urządzeń, na które ich producenci udzielili dłuższego okresu gwarancji – wg gwarancji
producenta.
3. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru końcowego, jako
załącznik do protokołu.
4. Gwarancja obejmuje:
a) przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej gwarancji;
b) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie rzeczy w momencie zakończenia realizacji
przedmiotu umowy jak i powstałych w okresie gwarancji.
Koszty przeglądów gwarancyjnych oraz koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego
funkcjonowania zamontowanych urządzeń (rzeczy) ponosi Wykonawca.
5. Wykonawca usunie zgłoszone pisemnie przez użytkownika wady w terminie 2 dni kalendarzowych od chwili
otrzymania zgłoszenia, a wady szczególnie uciążliwe – w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia.
6. Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe
w terminach, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, Wykonawca powiadomi o tym pisemnie
Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy wówczas nowy termin, z uwzględnieniem technologicznego
normatywu naprawy i zasad wiedzy technicznej. W przypadku nie uzgodnienia nowego terminu Wykonawca
usunie wady lub usterki w terminie do 21 dni.
7. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia
wady.
8. W przypadku odmowy usunięcia wad ze strony Wykonawcy lub nie wywiązywania
się z terminów, o których mowa w ust. 5 i ust. 6 niniejszego paragrafu Zamawiający będzie przysługiwało
prawo usunięcia tych wad poprzez zlecenie innemu podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę.
9. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy
i Zamawiającego.
10. Stwierdzenie usunięcia wad powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni roboczych
od daty zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy.
11. Jeżeli wada elementu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie elementu,
dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad lub
usterek w obu elementach.
12. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad, okres gwarancyjny zostanie wydłużony o okres pomiędzy
datą zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek, a datą ich usunięcia. Jeżeli w ramach
gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili
usunięcia wad.
13. Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi, Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, które zostały
zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi.
14. Do gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, w sprawach nieuregulowanych w umowie odpowiednie
zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jakości przy sprzedaży.

15. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Zamawiającemu
z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

przysługują

uprawnienia

§6
KARY UMOWNE
1. Strony postanawiają, że formę odszkodowania stanowią kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki w realizacji zamówienia;
b) w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy w razie odstąpienia od umowy przez
Wykonawcę lub przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
2.
3.
4.
5.

Interpretacja zapisów niniejszej umowy będzie się odbywać przy uwzględnieniu opisu przedmiotu
zamówienia w zapytaniu ofertowym i oferty przetargowej Wykonawcy z dnia ……….. ……..
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych,
przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Spory, mogące wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygnąć polubownie,
a jeżeli okaże się to niemożliwe, rozstrzygać je będzie właściwy Sąd dla siedziby Zamawiającego.
Integralną częścią umowy w formie załączników jest Opis przedmiotu zamówienia w Zapytaniu ofertowym
oraz oferta Wykonawcy.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający

Wykonawca

