Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

- WZÓR UMOWY DOSTAWY –
Niniejsza umowa dostawy („Umowa”) została zawarta w __________________ w dniu ____________________
roku pomiędzy:
Instytutem Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Fiszera 14, 80231 Gdańsk, posiadającą numer NIP: 584-035-78-82, REGON 000326121, reprezentowaną przez:
1.
__________________ – ___________________
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
_________________z siedzibą w_________________, ul. ____________ (__-___ _______), zarejestrowanym
w ______________________ pod numerem KRS _____________________, posiadającym numer NIP
_________________, REGON ____________________________, reprezentowanym przez:
1.
__________________ – _____________________
zwanym dalej „Dostawcą”,
zwanymi dalej łącznie „Stronami” oraz indywidualnie „Stroną”

Opis Przedmiotu Umowy
§1.
1.

2.
3.
4.

5.
6.

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego nr 15/D/Adm/2020 Zamawiający powierza, a Dostawca
zobowiązuje się do wykonywania, w okresie obowiązywania Umowy, dostawy tuszy i tonerów do drukarek
i urządzeń wielofunkcyjnych Zamawiającego, ujętych w treści formularza ofertowego, stanowiącego
Załącznik nr 1 do Umowy („Przedmiot Umowy”).
Ze względu na wartość zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (art. 4 pkt. 8 ustawy).
Integralną część Umowy stanowią zapytanie ofertowe wraz z załącznikami i oferta Dostawcy. Ceny podane
w formularzu ofertowym wiążą Strony przez cały okres obowiązywania Umowy i są cenami netto.
Dostawca potwierdza, iż przed złożeniem Oferty zapoznał się szczegółowo i z należytą starannością z
Przedmiotem Umowy, wymaganiami i oczekiwaniami stawianymi przez Zamawiającego ujawnionymi w
udostępnionej dokumentacji przetargowej, w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości i ustalenia oczekiwań
Zamawiającego co do Przedmiotu Umowy, jak również zapoznał się z załącznikiem cenowym i nie zgłasza
w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.
Dostawca stosować się będzie do wszelkich wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego
ograniczeń przy transporcie i wywozie materiałów i odpadów do Zamawiającego i z jego siedziby. W tym
celu Dostawca uzyska niezbędne zezwolenia.
Dostawca podejmie wymagane prawem działania w celu ochrony mienia Zamawiającego i osób trzecich,
środowiska oraz zapobieganiu szkodom, a w sytuacji ich wystąpienia zmierzające do ograniczenia ich
skutków, jak również zapobieżenia uciążliwości dla osób trzecich ponad przyjętą miarę, wynikające z
zanieczyszczeń, hałasu i innych immisji i skutków prowadzonych przez niego dostaw.

7.

Wartość Umowy w okresie jej obowiązywania nie przekroczy łącznie kwoty 60.000 zł (sześćdziesiąt tysięcy
złotych) brutto.

Sposób realizacji Przedmiotu Umowy
§2.

1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Dostawca zapewnia, iż dysponuje wiedzą, doświadczeniem, umiejętnościami, sprzętem, materiałami, jak
również wykwalifikowanymi pracownikami z odpowiednimi uprawnieniami, które to konieczne są do
należytego wykonania niniejszej Umowy.
Dostawca zobowiązuje się, że dostarczane przez niego na podstawie Umowy tusze i tonery („Materiały”)
będą spełniać następujące kryteria:
a) będą fabrycznie nowe, nieregenerowane, pochodzące z bieżącej produkcji, wytworzone seryjnie w
cyklu produkcyjnym zgodnym z normą ISO 9001 oraz ISO 14001 lub normami równoważnymi;
b) będą dostarczane w opakowaniach hermetycznie zamkniętych i nie nosić śladów uszkodzeń
zewnętrznych, otwierania lub używania;
c) będą posiadać wydajność, która zgodnie z normą ISO/IEC 19752 dla kaset z tonerem do drukarek
monochromatycznych, normą ISO/IEC 19798 dla kaset z tonerem do kolorowych drukarek
laserowych oraz normą ISO/IEC 24711 dla wkładów drukujących jest co najmniej taka, jak
wydajność materiału oryginalnego zalecanego przez producentów sprzętu,
d) będą zapewniać jakość wydruku co najmniej taką, jak materiał oryginalny, zalecany przez
producenta sprzętu,
e) w żadnym stopniu nie będą naruszać praw własności przemysłowej oraz praw własności
intelektualnej,
f) będą w pełni dopasowane do pracy z daną drukarką lub urządzeniem wielofunkcyjnym.
Zamawiający będzie składać zamówienia na dostawę konkretnego Materiału za pośrednictwem poczty
elektronicznej, na adres e-mail Dostawcy wskazany w Umowie.
Dostawa Materiałów będzie każdorazowo następować w terminie nie dłuższym niż 3 (trzy) dni od dnia
złożenia przez Zamawiającego zamówienia.
Dostawca, w przypadku gdy w ofercie nie oferował dostawy tonerów oryginalnychh, niniejszym oświadcza i
potwierdza, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz
że oferowany Materiał posiada takie same lub lepsze parametry techniczne, jakościowe, jak produkt
oryginalny oraz, iż:
a) produkt ten nie narusza praw gwarancyjnych producenta sprzętu;
b) produkt jest fabrycznie nowy, nie gorszej jakości, niż produkt zalecany przez producenta sprzętu,
c) produkt posiada znak firmowy producenta oraz etykiety identyfikujące dany produkt,
d) pojemność / wydajność (ilość uzyskanych kopii) produktu nie jest mniejsza niż dla produktów
oryginalnych, zgodnie z normami ISO/IEC 19752, ISO/IEC 24711, ISO/IEC 19798.
Dostawca obowiązany jest do odbioru i utylizacji pustych kaset i kartridżów powstałych w wyniku zużycia
Materiałów na każde wezwanie Zamawiającego i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Zamawiający pokrywa koszt dostawy pustych kaset i k kartridżów do siedziby Dostawcy.
Niniejsza Umowa nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do składania Dostawcy zamówień na dostawę
Materiałów.
Zamawiający jest uprawniony do składania zamówień na dostawę innych Materiałów, niż określone w
Załączniku nr 1 do Umowy, przy czym ich cena będzie odpowiadać aktualnej cenie wynikającej z cenników
stosowanych przez Dostawcę.
Każda dostawa Materiałów będzie potwierdzona przez Zamawiającego stosownym pokwitowaniem w
formie pisemnej lub elektronicznej, z wykorzystaniem adresów poczty elektronicznej wskazanych w
Umowie.

Czas obowiązywania Umowy
§3.
Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas określony, wynoszący 24 (dwadzieścia cztery) miesiące od dnia jej
podpisania przez Strony.
Płatności
§4.
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Zamawiający będzie dokonywał płatności za wykonane dostawy raz w miesiącu, z dołu, na podstawie
faktury VAT wystawionej przez Dostawcę, obejmującej należności za wszystkie dostarczone w danym
miesiącu Materiały, obliczone na podstawie cen poszczególnych tuszów lub tonerów określonych w treści
Załącznika nr 1 do Umowy.
Faktura zostanie doręczona Zamawiającemu na adres jego siedziby, do 7. dnia każdego kolejnego
miesiąca, następującego po miesiącu kalendarzowym, będącym przedmiotem rozliczenia.
Faktura wystawiona przez Dostawcę będzie zawierać termin płatności nie krótszy niż 7 (siedem) dni oraz
numer rachunku bankowego Dostawcy.
Cena Materiałów uwzględnia wynagrodzenie za wszystkie czynności ciążące na Dostawcy na podstawie
Umowy, w tym koszty dostawy, odbioru i utylizacji Materiałów.
Miejscem dostarczenia faktury jest siedziba Zamawiającego wskazana w komparycji Umowy.
Faktury wystawione przez Dostawcę będą spełniały wymogi powszechnie obowiązujących przepisów prawa
obowiązujących na dzień jej wystawienia, jak również zawierać będą dane określone Umową, w tym
wskazany w Umowie numer rachunku bankowego Dostawcy. W przypadku, gdy faktura nie będzie spełniała
tych wymogów, Zamawiający powiadomi o tym fakcie Dostawcę i uprawniony jest wstrzymać zapłatę do
czasu dokonania zmiany Umowy lub otrzymania faktury korygującej, a Dostawca zrzeka się względem
Zamawiającego wszelkich roszczeń wynikłych z opóźnienia w zapłacie na skutek doręczenia faktury o treści
niezgodnej z Umową i zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności z tego tytułu. W sytuacji przysłania
przez Dostawcę wadliwie wystawionej faktury, termin płatności ulega przedłużeniu o okres od dnia
następnego po dniu wysłania powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, do dnia dokonania
zmiany Umowy lub doręczenia przez Dostawcę faktury, skorygowanej zgodnie z Umową.
Datą otrzymania faktury jest dzień jej wpływu do siedziby Zamawiającego.
Za dzień zapłaty Strony poczytywać będą dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Za okres opóźnienia w zapłacie, Dostawca uprawniony jest żądać odsetek ustawowych.

Obowiązki Dostawcy
§5.
1. Dostawca zobowiązany jest w szczególności do:
a) wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z opisem Przedmiotu Umowy, zasadami wiedzy technicznej, i
obowiązującymi przepisami prawa,
b) wykonania Przedmiotu Umowy przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, przeszkolone w
zakresie BHP i p. poż.;
c) koordynowania prac ewentualnych podwykonawców,
d) terminowej realizacji Przedmiotu Umowy,
e) niezwłocznego pisemnego informowania Zamawiającego o zaistniałych przeszkodach i trudnościach
mogących wpłynąć na jakość wykonywanych prac lub opóźnienia terminu wykonywania zamówień
określonych w treści niniejszej Umowy,
f) wykonania wszelkich prac terminowo, profesjonalnie, z najwyższą starannością i najlepszą wiedzą.
g) pokrycia kosztów związanych ze szkodami, które spowodował Zamawiającemu lub osobom trzecim
podczas wykonywania Przedmiotu Umowy oraz w czasie prac nad usuwaniem wad lub usterek
Materiałów.

2. Jeżeli w trakcie korzystania z Materiałów stwierdzono w przedmiocie zamówienia wady, Dostawca
niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 (jednego) dnia od zgłoszenia wady, dokona usunięcia wady
lub zastępczej dostawy tonera lub tuszu pozbawionego wad.
3. Za działania i zaniechania osób trzecich działających na zlecenie Dostawcy ponosi on odpowiedzialność, jak
za własne działania i zaniechania i nie może zwolnić się z odpowiedzialności przy wykazaniu zawodowego
charakteru działalności wykonywanej przez osoby trzecie.
Gwarancja
§6.
Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczane na podstawie Umowy tonery i tusze, zgodnie
z następującymi zasadami:
a) gwarancja na dostarczane tusze wynosi 12 (dwanaście) miesięcy, chyba że w treści oferty Dostawca
zaoferował dłuższy okres gwarancji;
b) gwarancja na dostarczane tonery będzie nieograniczona czasowo, obowiązywać będzie nie dłużej
jednak niż do momentu wyczerpania materiału zawartego w tonerze (zasypka do tonera).
Kary umowne
§7.
1.

2.

Strony ustalają odpowiedzialność Dostawcy za niewykonanie lub nie należyte wykonanie Przedmiotu
Umowy w formie kar umownych i odszkodowania uzupełniającego, które należne są na rzecz
Zamawiającego, w ten sposób, że Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za opóźnienie w wykonaniu Zamówienia - w wysokości 0,5% wartości danego zamówienia za każdy
dzień opóźnienia,
b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze zamówionego tonera lub tuszu,
w wysokości 0,5% wynagrodzenia za dane zamówienie za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia
zawiadomienia o stwierdzeniu wady,
c) za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, a polegających na
niewykonywaniu bądź nienależytym wykonywaniu Przedmiotu Umowy przez Dostawcę w wysokości
10% wartości brutto maksymalnej wartości Przedmiotu Umowy, wskazanej w § 1 ust. 8 Umowy.
Kary umowne płatne są w terminie 14 dni od dnia wezwania do zapłaty. Niezależnie od kar umownych
Zamawiający może dochodzić od Dostawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w
przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych. Kara umowna może zostać potrącona z
należnościami Dostawcy.
Poufność
§ 8.

1.

2.
3.

Strony uzgadniają, że dla celów niniejszej Umowy pojęcie „Informacje Poufne” oznacza wszelkie
informacje przekazywane przez jedną ze Stron drugiej Stronie (w tym przez członków władz danej Strony
lub jej pracowników, zwanych ,,Przedstawicielami”), bez względu na sposób ich przekazania (pisemnie,
ustnie, na nośniku elektromagnetycznym lub w inny sposób), obejmujące w szczególności informacje
dotyczące działalności Stron oraz ich kontrahentów i klientów, planów rozwojowych, planów projektów
naukowo-badawczych, informacje dotyczące założeń rozwiązania będącego przedmiotem współpracy oraz
informacje dotyczące warunków współpracy pomiędzy Stronami, w tym treść umów zawieranych przez
Strony oraz informacje dotyczące działań związanych z ich zawarciem i wykonaniem.
W przypadku, kiedy przekazanie informacji następuje w sposób niedookreślony co do ich poufności, bądź
nie, przyjmuje się, że są to Informacje Poufne.
Każda ze Stron zobowiązuje się, że wszelkie przekazane i ujawnione jej przez drugą Stronę Informacje
Poufne zostaną zachowane w pełnej tajemnicy i poufności, nie zostaną użyte i wykorzystane dla celów

4.
5.

6.

7.

niezwiązanych z realizacją Umowy (ani przez Stronę, ani też przez jej pracowników) oraz że nie zostaną
przekazane lub ujawnione jakiejkolwiek osobie trzeciej bez wyraźnej, uprzedniej zgody Strony, której
dotyczą, wyrażonej w formie pisemnej.
Każda ze Stron zachowa przy ochronie Informacji Poufnych przynajmniej taką samą staranność jak przy
ochronie własnych informacji poufnych.
Obowiązek zachowania Informacji Poufnych w tajemnicy dotyczy także pracowników każdej ze Stron oraz
osób współpracujących z każdą ze Stron, które mogą mieć dostęp do Informacji Poufnych. Każda ze Stron
poinformuje swoich pracowników oraz osoby, o których mowa w zdaniu poprzedzającym o obowiązku
zachowania Informacji Poufnych w tajemnicy oraz o skutkach naruszenia tego zobowiązania.
Strony zobowiązują się zachować Informacje Poufne uzyskane w wyniku wykonania niniejszej Umowy w
tajemnicy i nie korzystać z nich w zakresie wykraczającym poza ustalony niniejszą Umową przez okres 5
(pięciu) lat od daty zawarcia niniejszej Umowy.
Zobowiązania, o których mowa w § 8 ust. 6 nie mają zastosowania do Informacji poufnych, które są lub
zostaną podane do publicznej wiadomości w inny sposób, aniżeli w wyniku ujawnienia z naruszeniem
niniejszej Umowy lub były znane przed zawarciem niniejszej Umowy lub są ujawniane na podstawie
przepisów prawa uprawnionym do tego organom publicznym takim jak sądy i urzędy.
Ochrona danych osobowych
§9.

1.

2.

3.

4.

5.

Strony oświadczają, że w związku z realizacją niniejszej Umowy, Strony zobowiązane są ̨ do stosowania
przepisów powszechnie obowiązującego prawa dotyczącego ochrony danych osobowych, w tym
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych („RODO”) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Strony potwierdzają, że w stosunku do danych osobowych swoich pracowników i współpracowników
przetwarzanych w ramach niniejszej Umowy, każda ze Stron posiada status odrębnego administratora
danych.
Każda ze Stron udostępnia dane osobowe swoich pracowników i współpracowników zgodnie z przepisami
z zakresu ochrony danych osobowych. W szczególności, przed udostępnieniem danych osobowych, Strona
uzyskać winna – jeśli to niezbędne - wyraźną, dobrowolną oraz prawnie skuteczną i pozyskaną zgodnie z
przepisami RODO zgodę od każdego z podmiotów danych na przekazanie jego danych osobowych drugiej
Stronie.
Strony zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych w sposób zapewniający odpowiedni poziom
ochrony przed dostępem osób nieuprawnionych i zastosowania w tym celu odpowiednich środków
organizacyjnych i technicznych, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
Strony zobowiązują się dążyć do zachowania bieżącej zgodności z aktualnymi przepisami regulującymi
ochronę danych osobowych, w tym do zachowania bieżącej zgodności w ramach wewnętrznych procedur
zachowania bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
Rozwiązanie Umowy
§10.

1.

2.
3.

Poza przypadkami przewidzianymi przepisami prawa cywilnego, Zamawiającemu przysługuje prawo do
rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym (bez zachowania okresów wypowiedzenia), w przypadku
stwierdzenia zaistnienia następujących okoliczności:
a)
powtarzających się, co najmniej trzykrotnych, nieuzasadnionych opóźnień w realizacji zamówień
lub usunięciu wad dostarczonych Materiałów;
b)
innego rodzaju, rażąco nienależytego wykonywania Przedmiotu Umowy;
c)
utracenie przez Dostawcę zdolności do wykonywania Przedmiotu Umowy;
d)
ogłoszenia upadłości lub likwidacji Dostawcy
Rozwiązanie Umowy powinno nastąpić w formie pisemnego oświadczenia pod rygorem nieważności.
W przypadku rozwiązania Umowy, Dostawca wstrzyma dalszą realizację Przedmiotu Umowy.

Postanowienia końcowe
§11.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Adresy poczty e-mail Stron:
a) Zamawiający: ________
b) Dostawca:___________
W sprawach nieregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
Dostawca nie jest uprawniony do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na
osobę trzecią, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Wyrażenie zgody Zamawiający
uzależnić może od spełnienia określonych warunków, w tym nie wynikających z niniejszej Umowy.
Zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim winna być interpretowana, a obydwie Strony
poddają rozstrzyganie sporów właściwemu rzeczowo Sądowi w Gdańsku.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego, a jeden dla
Dostawcy.

Zalącznik nr 1: formularz ofertowy
Za Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk:

_______________

Za ________________________________________________________________________:

________________

