ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ

(Projekt)

UMOWA – DOSTAWY

zawarta w dniu ............................... 2011 roku pomiędzy Urzędem Miejskim
w Suwałkach reprezentowanym przez Czesława Renkiewicza – Prezydenta
Miasta Suwałki, zwanym dalej Zamawiającym, przy kontrasygnacie
Skarbnika – Wiesława Stelmacha
a
.................................................................................................................................
reprezentowanym przez:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
zwanym dalej Dostawcą, o następującej treści:

§ 1.

Przedmiotem umowy jest dostawa wkładów barwiących, do Urzędu
Miejskiego w Suwałkach, według załącznika do niniejszej umowy
(wypełniony załącznik nr 2 do SIWZ).
§ 2.
1. Dostawca dostarczy przedmiot umowy do Urzędu Miejskiego
w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1 do 14-ego dnia od podpisania umowy.
2. Odbiór i sprawdzenie przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Suwałkach w dniu dostawy.
3. Przekazanie zostanie potwierdzone protokołem zdawczo - odbiorczym.

§ 3.
Zamawiający oświadcza, że posiada środki finansowe na pokrycie kosztów
nabycia wkładów barwiących wymienionych w § l.
§ 4.
1. Strony ustalają należność na kwotę: ................... netto, .................. zł brutto.
słownie brutto : ..................................................................................................
2. Po odbiorze i sprawdzeniu przedmiotu umowy Dostawca wystawi fakturę na
kwotę, o której mowa w ust.1.
3. Zamawiający opłaci należność za przedmiot umowy na konto Dostawcy
w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury.
§ 5.
1. Strony ustalają odpowiedzialność z tytułu nie wykonania lub nienależytego
wykonania umowy na zasadzie kar umownych. Kary umowne naliczone będą
w następujących przypadkach i wysokościach:
a) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy, zapłaci on
Zamawiającemu 10% wynagrodzenia umownego brutto,
b) Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za zwłokę w realizacji
przedmiotu zamówienia w wysokości 1 % kwoty umowy za każdy dzień
zwłoki.
c) Zamawiający zapłaci Dostawcy odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki
w opłaceniu faktury.
2. Niezależnie od ustalonych kar umownych stronom przysługuje prawo
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
3. Ewentualne naprawy urządzeń peryferyjnych wynikłe z wad dostarczonych
równoważnych materiałów eksploatacyjnych pokryje Dostawca na podstawie
refaktury i opinii autoryzowanego serwisu producenta sprzętu stwierdzającej,
że naprawa wynikła z wad tonera lub wkładu drukującego.
4. Koszty opinii wydanej przez autoryzowany serwis pokryje Dostawca
w przypadku, gdy będzie z niej wynikać, że awaria lub uszkodzenie
urządzenia spowodowane zostało zastosowaniem równoważnika.

§ 6.
Dostawca nie może dokonywać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej
umowy na rzecz osób trzecich.
§ 7.
Integralną część umowy stanowi załącznik „Wkłady barwiące” (wypełniony
załącznik nr 2 do SIWZ).
§ 8.
1. Zmiany warunków umowy muszą być zgodne z art. 144 Prawa Zamówień
Publicznych i wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Mogą
być dokonywane wyłącznie w formie aneksu do niniejszej umowy.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie
przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.
3. Sprawy sporne wynikające z niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu
przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 9.
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego
jeden egzemplarz otrzymuje Dostawca i dwa egzemplarze otrzymuje
Zamawiający.
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