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Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
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Załącznik nr 5.
P.WMFPK-4/3/2013

U M O W A (Wzór)
zawarta w dniu ............................................ 2013 roku w Działdowie, w wyniku zamówienia publicznego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)
pomiędzy:

Warmińsko-Mazurskim

Funduszem

„Poręczenia

Kredytowe”

Spółka

z

ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w Działdowie, 13-200 Działdowo, ul. Wolności 4 wpisaną do Krajowego
Rejestru Sądowego, KRS 0000217603 w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 6.880.000,00 zł, NR REGON 519586722, NR NIP
571-16-19-647, reprezentowaną przez:
Prezesa Zarządu – Pana Sławomira Gutkowskiego
zwaną dalej Zamawiającym,
a
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
w imieniu, której działają:
1. ……………………………………………………
2. …………………………………………………..
zwaną dalej „Wykonawcą”, o następującej treści:

§1
1.

Przedmiotem umowy jest dostawa materiałów biurowych na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego
Funduszu „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie, spełniających wymagania i parametry
określone

w

specyfikacji

istotnych

warunków

zamówienia,

według

cen

przedstawionych

w formularzu specyfikacji cenowej stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy w III-im przetargu
nieograniczonym.
2.

Pod pojęciem „ materiał fabrycznie nowy” Zamawiający rozumie materiały wykonane z nowych
elementów, wcześniej nie używane, nie pochodzące z recyklingu, bez elementów regenerowanych lub
pochodzących z demontażu, bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta
z widocznym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku nie krótszym niż 12 miesięcy
od daty dostawy.

3.

Rodzaj materiałów biurowych stanowiących przedmiot zamówienia, wielkości oraz zakres zamówienia
określone zostały w formularzu specyfikacji cenowej stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy.

4.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonania jedynie części zamówienia oraz zamówienia
artykułów w ilościach różnych, niż określone w formularzu specyfikacji cenowej. Ilości artykułów
określone w formularzu specyfikacji cenowej są ilościami prognozowanymi, a składane zamówienia nie
muszą ich pokrywać.

5.

Zamawiający gwarantuje, iż umowa zostanie wykonana co najmniej w 70% wartości brutto zawartej
umowy. Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie odszkodowawcze z tytułu nie
wykorzystania pełnej wartości brutto umowy.

6.

Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na dostarczane materiały biurowe, liczonej od dnia
dostawy, w ramach której zobowiąże się do wymiany wadliwych materiałów biurowych na wolne od
wad, w czasie 48 godzin (w dni robocze) od daty pisemnego zgłoszenia wady przez Zamawiającego.

§2
1.

Dostawy materiałów biurowych będą realizowane zgodnie z poniższym wykazem, na wskazane
w zamówieniu adresy:


Warmińsko-Mazurski

Fundusz

„Poręczenia

Kredytowe”

Sp.

z

o.o.

w

Działdowie,

ul. Wolności 4, 13-200 Działdowo – jeden raz na dwa miesiące;


Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie Punkt
Poręczeniowy w Elblągu, ul. Teatralna 9, 82-300 Elbląg – jeden raz w trakcie trwania umowy;
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Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie Punkt
Poręczeniowy w Ełku, ul. Sikorskiego 5a, 19-300 Ełk – jeden raz w trakcie trwania umowy;



Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie Punkt
Poręczeniowy w Giżycku, ul. Wyzwolenia 2, 11-500 Giżycko – jeden raz w trakcie trwania
umowy;



Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie Punkt
Poręczeniowy w Olsztynie, al. Piłsudskiego 32, 10-578 Olsztyn – jeden raz w trakcie trwania
umowy;

na koszt i ryzyko Wykonawcy, wraz z wniesieniem do pomieszczeń, po uprzednim pisemnym podaniu
wielkości zamówienia przez Zamawiającego.
2.

Dostawy materiałów biurowych będą wykonywane w terminie maksymalnie 3 dni roboczych licząc od
daty otrzymania przez Wykonawcę faksem pisemnego zamówienia. Za dni robocze uważa się dni od
poniedziałku do piątku; z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 7:30 do 15:30.

3.

Miejsce dostawy, ilości i asortyment zamówionych materiałów biurowych - zostaną podane podczas
składania zamówienia.

4.

Koszty transportu i opakowania przedmiotu zamówienia pokrywa Wykonawca.
§3

Poniższe załączniki z oferty są integralną częścią umowy
1.

Formularz ofertowy - Załącznik nr 1.

2.

Formularz specyfikacji cenowej - Załącznik nr 2.
§4

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż przedmiot zamówienia jest wadliwy, Wykonawca
zobowiązuje

się do nieodpłatnej

wymiany produktu na nowy, wolny od wad

w terminie

48 godzin (w dni robocze) od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego o wadliwym produkcie (mailem lub
faksem). W przypadku stwierdzenia wad produktu wymiana nastąpi w siedzibie Zamawiającego na koszt
Wykonawcy.
§5
1.

Za każdą dostarczoną partię przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
w wysokości równej wartości faktycznie wykonanej dostawy.
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2.

Płatność, o której mowa w ust. 1, zostanie wykonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
podany na fakturze, w terminie 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do
Zamawiającego, po realizacji zamówienia i uznaniu przez Zamawiającego dostarczonej partii
przedmiotu zamówienia za należycie wykonaną.

3.

Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi przelać na
wskazane w fakturze konto kwotę wynikającą z prawidłowo naliczonej i wystawionej faktury.

4.

Zwłoka w zapłacie upoważnia Wykonawcę do naliczania ustawowych odsetek.

5.

Wymienione

w

formularzu

specyfikacji

cenowej

ceny

brutto

materiałów

są

stałe

i obowiązuje przez cały okres obowiązywania umowy.
6.

Całkowite wynagrodzenie za świadczone dostawy przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę
w okresie obowiązywania umowy nie może przekroczyć kwoty ……………………… zł brutto, w tym
należny podatek VAT.

7.

Zamawiający zastrzega, że umowa nie musi być wykonana na całkowitą kwotę określoną w ust. 6.
§6

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
1) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, lub odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10 % kwoty całkowitego
wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 6,
2) za zwłokę w terminie dostawy - karę umowną w wysokości 5 % wartości umownej towarów
nie dostarczonych w terminie - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki przy uwzględnieniu zapisów
§ 2 ust. 2;
3) za zwłokę w terminie wymiany wadliwych materiałów biurowych - karę umowną w wysokości 10 %
wartości umownej wyrobów wadliwych - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki przy uwzględnieniu
zapisów § 4 ust. 1.
Wykonawca zapłaci kary umowne wyszczególnione w pkt. 1), 2), 3), w terminie 14 dni od otrzymania
wystawionego z tego tytułu przez Zamawiającego wezwania do zapłaty.
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy
przez Zamawiającego, lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego - w wysokości 10 % kwoty całkowitego wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 6.
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3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe w przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia
określonego w § 5 ust. 1 umowy.
4. Stronom, niezależnie od kar umownych przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości poniesionych strat.
§7
1. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje
umowę.
2. Za nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę uważa się w szczególności:


niedostarczenie lub nieterminowe dostarczenie przedmiotu zamówienia,



dostarczenie przedmiotu zamówienia mechanicznie uszkodzonego,



dostarczenie przedmiotu zamówienia niezgodnie z wymogami.

3. W przypadku, gdy ponad 15 % dostaw (licząc od wartości umowy) będzie wadliwych tj. przeznaczonych
do dokonania reklamacji lub wystąpienia opóźnień w dostawach lub opóźnień w realizacji reklamacji,
które wystąpią więcej niż 10 razy w okresie trwania umowy, Zamawiający ma prawo do rozwiązania
umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zamawiający odstąpi od umowy w części jeszcze nie
zrealizowanej umowy.
4. W razie zaistnienia 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 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim
przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części
umowy.
5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia.
§8
Umowę zawarto na czas określony: na okres 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub wykorzystania środków
przeznaczonych

na

realizację

zamówienia,

tj.

kwoty

całkowitego

wynagrodzenia

określonego

w § 5 ust. 6 umowy.
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§9
1. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą
polubownie. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy miejscowo
dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową wiąże oferta Wykonawcy, postanowienia zawarte
w SIWZ oraz mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień
publicznych.
3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

............................................

WYKONAWCA

..................................................
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