Załącznik nr 4 do SIWZ

Projekt
Umowa nr
zawarta w dniu ................. w Pile pomiędzy:
Regionalne Centrum Kultury Fabryka Emocji z siedzibą przy placu Staszica 1, 64-920 Piła,
wpisanym do rejestru instytucji kultury prowadzonym przez Urząd Miasta w Pile na mocy
Uchwały nr XX/262/12 Rady Miasta Piły z dnia 24.04.2012r.
NIP: 764-266-32-43, REGON: 302117487
reprezentowanym przez :Stanisława Dąbka– dyrektora
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
NIP:

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

REGON:

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

reprezentowanym przez: ............................................................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą„
uprawnionym do wykonania przedmiotu zamówienia, na podstawie oferty i SIWZ w trybie
przetargu nieograniczonego na: dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek w 2013
roku na potrzeby Regionalnego Centrum Kultury Fabryki Emocji.

§1
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia materiałów eksploatacyjnych do drukarek
do Regionalnego Centrum Kultury Fabryki Emocji, plac Staszica 1 w Pile.
Wykaz zamawianych tonerów i tuszy zawiera załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, będący integralną częścią niniejszej umowy.
2. Umowa zawarta jest na czas określony, tj. od dnia podpisania do 31 grudnia 2013 roku.
3. Wykonawca dostarczy dokumentację użytkową obsługi, opisując podstawowe funkcje urządzeń
w języku polskim.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością,
zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, etyką zawodową
oraz postanowieniami umowy.
2. Zastosowane materiały winny spełniać wszelkie wymogi przewidziane prawem, normami,
dokumentami technicznymi, z załączeniem certyfikatów (certyfikat ISO 9001 oraz certyfikat
bezpieczeństwa CE).
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z wykonywaniem
umowy.
4. Przedstawicielem Zamawiającego do realizacji zamówienia jest ...........................................…
5. Przedstawicielem Wykonawcy do realizacji zamówienia jest ....................................................
6. Po uruchomieniu sprzętu Zamawiający dokona odbioru ilościowo-jakościowego na zgodność
przedmiotu umowy ze specyfikacją produktu - załącznikiem nr 6 do umowy.

7. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru stanowić będzie moment przejęcia
przedmiotu zamówienia.
§3
1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie netto w
wysokości: .................................. zł, plus obowiązujący podatek VAT ....................... zł,
brutto: ...................................................., (słownie złotych: ...........................................................),
ustalone na podstawie oferty z załączonym formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1
do SIWZ.
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 płatne będzie po wystawieniu faktury, w terminie 14 dni od
daty dostarczenia faktury, przelewem bankowym na wskazane konto.
§4
1. Wykonawca gwarantuje, że tonery i tusze dostarczone w ramach niniejszej umowy są
fabrycznie nowe i nieużywane.
§5
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną :
a) w wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn,
za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego
netto za przedmiot umowy.
b) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości 0,1 %
wynagrodzenia umownego netto za przedmiot umowy, za każdy dzień zwłoki,
W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający,
niezależnie od kar umownych może dochodzić odszkodowania w pełnej wysokości szkody.
§6
Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy innym osobom bez pisemnej
zgody zamawiającego.
§7
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Jakiekolwiek zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają pisemnej zgody obu stron
pod rygorem nieważności. Zmiany takie mogą być dokonywane jedynie w formie aneksów do
niniejszej umowy.
§8
Wszelkie mogące wyniknąć w przyszłości spory na tle stosowania umowy rozstrzygać będzie
właściwy rzeczowo dla kupującego Sąd Rejonowy.
§9
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy,
zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości.
O powyższych okolicznościach w takim wypadku wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia
należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§10
Umowę sporządzono w dwóch
zamawiającego i wykonawcy.
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