Załącznik nr 4
PROJEKT UMOWY
W dniu ............................................ w Bydgoszczy pomiędzy:
Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad,
w imieniu którego działają na podstawie pełnomocnictwa:
1. …………………………………………
2. …………………………………………
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz,
NIP: 554-22-52-485; REGON: 017511575-00036,

Oddział w

Bydgoszczy,

zwanym dalej Zamawiającym,
a
………………………………………………………………………………….
zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:
1. …………………………………………

została zawarta umowa o następującej treści:
Podstawę zawarcia umowy stanowi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
wyłączonego spod stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania sukcesywnych
dostawy tonerów i tuszów do urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek
laserowych i atramentowych, kserokopiarek i faksów, zgodnie z ofertą z dnia
………………. stanowiącą załącznik do niniejszej umowy.
2. Dostawy będą realizowane na rzecz GDDKiA Oddział w Bydgoszczy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu dostawy w określonych przez
Zamawiającego partiach, na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego.
§2
1. Umowa zawarta jest na okres od dnia podpisania do 31.07.2021 r.
2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 1 miesięcznego
okresu wypowiedzenia lub w drodze porozumienia stron.
3. Termin zakończenia umowy może ulec skróceniu w przypadku wyczerpania środków
finansowych przewidzianych na jej realizację.
§3
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ofertą złożoną
Zamawiającemu.
2. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych
z uszkodzeniem urządzeń drukujących Zamawiającego, jeżeli serwis stwierdzi,
że zostały uszkodzone przez materiały eksploatacyjne dostarczone przez Wykonawcę.
§4
1. Podstawą do wykonania dostawy jest jednostkowe zlecenie przedstawiciela
Zamawiającego złożone pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail
określające zakres rzeczowy i ilościowy mającej nastąpić dostawy.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dostawę będącą przedmiotem zlecenia, o którym
mowa w ust. 1 w terminie 2 dni roboczych po otrzymaniu od przedstawiciela
Zamawiającego jednostkowego zlecenia wykonania dostawy.
3. Wykonawca odbierze od Zamawiającego puste
eksploatacyjnych w celu utylizacji lub recyklingu.
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4. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia
Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia wady w terminie 2 dni
roboczych od daty powiadomienia i wezwania do usunięcia wady.
§5
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1 strony ustalają
zgodnie z ofertą Wykonawcy do kwoty netto …………. zł, plus podatek ….% VAT
……………………….zł, co łącznie będzie stanowiło wynagrodzenie brutto do wysokości
……….. zł (słownie złotych: ……………………………….)
2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 strony ustalają
w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w formularzu ofertowym.
3.

Ilość jednostek podanych w formularzu ofertowym jest szacunkowa, przyjęta w celu
porównania ofert, w związku z czym mogą one ulec zmianie, w zależności
od faktycznych potrzeb oraz wysokości środków, jakie Zamawiający będzie mógł
przeznaczyć na realizację zamówienia

4. Strony uzgadniają, iż w przypadku zmian stawki podatku VAT mogących mieć wpływ
na treść niniejszej umowy, zmiany te w umowie zostaną uwzględnione.
§6
1. Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia stanowić będzie wynik iloczynu ilości
wykonanej dostawy i ceny jednostkowej podanej w formularzu ofertowym.
2. Rozliczenie za wykonanie konkretnej dostawy nastąpi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o jednostkowe zlecenie Zamawiającego,
odnoszące się do każdej z dostaw.
3. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie prawidłowe i terminowe
wykonanie dostawy potwierdzone przez Zamawiającego.
4. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci przelewem, na
rachunek rozliczeniowy Wykonawcy nr …………………………………………………………………….,
w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej
faktury VAT po wykonaniu każdorazowej dostawy. Za datą zapłaty uznaje się dzień
wydania polecenia przelewu bankowego.
5. W przypadku wskazania przez Wykonawcę rachunku rozliczeniowego o czym mowa
w ust. 4 nieujawnionego w wykazie podatników VAT, Zamawiający uprawniony będzie
do dokonania zapłaty na rachunek rozliczeniowy Wykonawcy wskazany w wykazie
podatników VAT, a w razie braku rachunku Wykonawcy ujawnionego w wykazie, do
wstrzymania się z zapłatą do czasu wskazania przez Wykonawcę dla potrzeb płatności,
rachunku rozliczeniowego ujawnionego w wykazie podatników VAT.
§7
1. Strony ustalają kary umowne w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy w szczególności:
a) w przypadku zwłoki w wykonaniu jednostkowego zlecenia z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości
1% wartości umownej zlecenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
b) w przypadku odstąpienia od umowy z powodów, za które odpowiada Wykonawca
zobowiązany jest on zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości
10% kwoty brutto, o której mowa §5 ust. 1.
c) w przypadku odstąpienia od umowy z powodów, za które odpowiada Zamawiający
zobowiązany jest on zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości
10% kwoty brutto, o której mowa §5 ust. 1.
2. W przypadku roszczeń przekraczających wysokość kar umownych Zamawiający
uprawniony jest do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych,
do wysokości poniesionych szkód.
§8
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku:
a) wystąpienia 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 wypadku może nastąpić w terminie 30 dni
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od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanych
dostaw przedmiotu umowy,
b) ogłoszenia upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy,
c) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi
Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie
mógł spełnić swoich zobowiązań umownych.
3. Nadto odstąpienie od umowy może nastąpić w przypadku jej niepoprawnego wykonania
w
szczególności
trzykrotnego
opóźnienia
jednostkowej
dostawy
lub opóźnienia w wymiarze powyżej 14 dni, albo niewykonania zlecenia
lub samowolnej zmiany asortymentu.
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§9
Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego
na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja
dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie
postanowień umowy.
§10
Sprawy sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą
polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzyganiu przez
Sąd miejscowo właściwy dla Kupującego - Sąd z siedzibą w Bydgoszczy.
§11
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie
przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić pod rygorem nieważności,
wyłącznie w formie pisemnej, na drodze podpisanego przez obie strony aneksu
do umowy.
§12
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących
Zamawiającego 1 dla Wykonawcy.
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