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mrzedmiotem niniejszej umowó jestW
„…………………………………………………………………………………………………………
………KK” K
rprawnionómi do reprezentowania stron i odpowiedzialnómi za przebieg oraz realizację
umowó z ramienia wamawiającego jest W
……………………………………………………………K……K
w ramienia tókonawcó jest W
…………………………………………………………………KK
§N
mrzez określenia użóte w dalszej części niniejszej umowó należó rozumiećW
NK
rmowa – oznacza umowę zawartą pomiędzó wamawiającóm a tókonawcąI na
warunkach zapisanóch w niniejszóm dokumencie umowó i związanóch z nim
załącznikachI stanowiącóch jej integralną częśćK modstawa prawna zawarcia
umowó – artKNM ustK N ustawó z OV stócznia OMM4 r mrawo zamówień
publicznóch E z późnKzmK)
OK mrzedmiot umowó – oznacza dostawę określoną dalej w załączniku nr N zleconą przez
wamawiającego tókonawcó na podstawie niniejszej umowóK
PK Towar – materiałó i narzędzia stanowiące przedmiot umowó wómienionó I wómienione w
ofercie cenowej stanowiącej załącznik do umowó
4K

martia towaru – jednorodnó asortóment towaruI dostarczonó do ldbiorcó

RK lpakowanie – zabezpieczające produkt przed uszkodzeniem w czasie transportu
SK wamawiającó – gednostka tojskowa 4N4N
TK mrzójmującó J mrzedstawiciel wojskowó dokonującó odbioru towaru od „tókonawcó”K
UK Płatnik – gednostka tojskowa 4N4N
VK ldbiorca – jednostki wojskoweI dla któróch przeznaczonó jest towarK
§O
rmowa jest następstwem dokonanego przez wamawiającego wóboru ofertó z postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w tróbie „przetargu nieograniczonego”I
rozstrzógniętego dnia ……………OMNM rK
NK mrzedmiotem umowó jest dostawa fabrócznie nowegoI bez śladów użówania
i
uszkodzeniaI
w
oróginalnóm
nienaruszonóm
opakowaniu
producentaI
pełnowartościowegoI
nieregenerowanegoI
nieprefabrókowanegoI
nieobciążonego
prawami osób lub podmiotów trzecich asortómentu na potrzebó wamawiającegoI
spełniającego normó bezpieczeństwa posiadające atestó dopuszczające do ich
stosowania zgodnie z parametrami określonómi w załączniku nr N umowó E formularz
cenowó) stanowiącó integralną część do niniejszej umowóK
OK

tókonawca zobowiązuje się dostarczóć ldbiorcó towar opisanó w niniejszej umowieI na
warunkach w niej określonóchI pod wskazanó adresI
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PK

Asortóment będącó przedmiotem zamówienia winien bóć zabezpieczonó na
magazónowania J przechowówaniaK

czas

4K Cenó określone w formularzu cenowóm stanowiącóm załącznik nr N do umowó nie mogą
ulec zmianie w okresie trwania umowó
RK jateriałó eksploatacójne muszą spełniać warunki molskiej kormóK
SK tókonawca zapewni wamawiającemu we własnóm zakresie i na koszt własnó dostawę
przedmiotów zamówieniaK
TK jateriałó są fabrócznie noweI wolne od wadI wcześniej nieeksploatowaneK
UK tókonawca gwarantuje że zamontowanie i użówanie dostarczonóch przez niego
materiałów eksploatacójnóch nie powoduje utrató praw gwarancji producenta urządzenia
do którego są przeznaczoneK geżeli w trakcie obowiązówania umowó wamawiającó
stwierdzi wadó fizóczne lub prawne materiałów eksploatacójnóchI tókonawca
zobowiązuje się do gwarancójnej wómianó materiału eksploatacójnego na nowó wolnó od
wad w terminie P dni od momentu zgłoszenia przez wamawiającego o wadliwóm produkcie
Emailem lub faksem)K
VK tókonawca gwarantujeI że oferowane przez niego materiałó eksploatacójne będą
wósokiej jakości oraz zapewnią kompatóbilność pracó z urządzeniami wamawiającegoK
t przópadku stwierdzenia niekompatóbilnego działania materiału równoważnego z
urządzeniem wamawiającego tókonawca wómieni niekompatóbilnó materiał
eksploatacójnó na innó odpowiadającó wómogom wamawiającegoK wamawiającó nie
dopuszcza materiałów eksploatacójnóch regenerowanóchK
NMK t przópadku dostarczenia materiałów równoważnóch tókonawca zobowiązuje się do
dokonania naprawó drukarki na koszt własnóI gdó uszkodzenie drukarki powstało w
wóniku stosowania materiału eksploatacójnego równoważnegoK wa podstawę żądania
przez wamawiającego naprawó drukarki Ewłączając w to wómianę bębna lub głowicó)
uważa się pisemną opinię autorózowanego serwisu producenta drukarkiK kaprawa
drukarki wókonana zostanie w ciągu N4 dni od momentu zgłoszenia przez
wamawiającego o konieczności wókonania naprawóK
NNK tókonawca w ramach dostawó zobowiązuje się nieodpłatnie przójąć zużóte toneróI tusze i
inne matK eksploatacójne będące przedmiotem zamówieniaK tókonawca zagospodaruje
zużóte materiałó eksploatacójne zgodnie z przepisami prawa w tóm zakresieK
NOK Termin realizacji zamówienia – do …………………………
NPK wa dzień zakończenia wszóstkich zobowiązań umowó uważa się dzieńI w któróm
podpisanó zostanie mrotokół ldbioru gakościowego bez zastrzeżeńK
· fntegralną cześć protokołów odbioru stanowić będą wómagane dokumentacje –
certófikató jakościI dokumentacje techniczneI licencjeI instrukcje obsługi w jęzóku
polskim oraz instrukcje dotóczące eksploatacji
§P
NK tókonawcó przósługuje wónagrodzenie za dostarczonó towar o łącznej wartościW
·
·

kettoW ………………KK EsłownieW ………………K)
BruttoW ………………KKEsłownieW ………………K)
J w ilościach i cenie zawartej w załączniku nr N do umowóI

OK t przópadku przekroczenia ilości i wartości dostaw oraz zmianó asortómentu
wómienionego w ofercie cenowej stanowiącej załącznik do umowóI wamawiającó odmówi
dokonania z tego tótułu zapłatóI pozostawiając towar do dóspozócji tókonawcóK
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PK Cena w okresie obowiązówania umowó jest stała i nie podlega zmianieK
§4
NK

tókonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na dostarczonó przedmiot
zamówienia – minimum NO miesięcó licząc od dató dostarczenia do ldbiorcóK
dwarancja będzie polegać na wómianie uszkodzonego egzemplarza materiału
eksploatacójnego na nowó egzemplarzK
§R

NK aowóz przedmiotu zamówienia odbędzie się na koszt i rózóko tókonawcóI
ubezpieczonóm transportem własnóm tókonawcóI loco magazón ldbiorcóK
OK tókonawca zabezpieczó należócie towar na czas przewozu i ponosi całkowitą
odpowiedzialność za dostawę i jakość dostarczanego towaruK
PK tókonawca bierze na siebie odpowiedzialność za braki i wadó powstałe w czasie
transportu wórobów oraz ponosi z tego tótułu wszelkie skutki prawneK
4K tókonawca wóraża zgodę na poddanie się rógorom procedur bezpieczeństwa zgodnie
z wómogami ustawó z dnia OO sierpnia NVVTr o ochronie osób i mienia EazK rK kr NN4I
pozK T4M) zakresie działania „tewnętrznóch płużb aóżurnóch” oraz procedur
związanóch z ustawą z dnia OO stócznia NVVV rK o ochronie informacji niejawnóch EazK rK
kr NNI pozK VR z późnK zmK) przójętóch w jednostce wojskowej w czasie dostarczania
towaru do ldbiorcóK
§S
NK flościowó i jakościowó odbiór towaru będzie dokonówanó przez ldbiorcęI w jego
magazónie zgodnie z podpisaną umową i określonómi wómogami technicznómiK
OK mrzójęcie towaru odbówać się będzie w dniach od poniedziałku do piątku w godzK UKMM do
NPKMMK mrzó czóm tókonawca zawiadomi wamawiającego o terminie dostawó na P dni
przed tóm terminemK
§T
tókonawca zobowiązanó jest dołączóćI do każdej partii wósółanego towaruI dokumentó
wósółkowe takie jakW
a) szczegółową specófikację wósółkową Etw);
b) komisójnó protokół załadowania towaru Ew przópadku dostaw obcóm transportem)I
c) trzó egzemplarze faktur w przópadku dostaw do innóch jednostekW
J bgzK kr N J Eoróginał) przesóła do wamawiającego E na adres gt 4N4N ulK OTJgo
iutegoI TTJPPM Czarne )K
J bgzK kr O i P J Ekopie) przó dostawie do wskazanóch jednostekK
§U
NK t przópadku dostarczenia towaru z wadami ldbiorca może odmówić jego przójęcia i
żądać wómianó na towar wolnó od wadK t przópadku uwzględnienia słuszności
reklamacjiI tókonawca zobowiązanó jestI od chwili zgłoszenia reklamacji w ciągu trzech
dni wadliwe produktó wómienić na wolne od wadK bez prawa żądania dodatkowóch opłat
z tego tótułuK
OK ldbiorca po stwierdzeniu niezgodności ilościowóch lub ukrótóch wad jakościowóch
pozostawi towar do dóspozócji tókonawcó powiadamiając go niezwłocznie telefonicznie
lub telegraficznie o stwierdzonóch brakach lub wadach oraz potwierdzi to przesłaniem
protokołu reklamacójnegoK
PK wamawiającó zastrzega sobie prawo do decódowania o sposobie regulowania
powstałóch niedoborówI wómianie towaru na wolnó od wad lub korekcie fakturóK
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§9
NK tókonawca jest zobowiązanó do usunięcia wad fizócznóch wórobów lub do dostarczenia
wórobów wolnóch od wadI jeżeli wadó te ujawnią się w ciągu okresu gwarancjiI w ciągu
N4 dni od chwili złożenia reklamacjiK
OK tórobó wolne od wad tókonawca dostarczó na własnó koszt do miejscaI w któróm wadó
te zostałó ujawnione w terminie N4 dni od chwili złożenia reklamacjiK tómianę wórobów
dokona tókonawca bez żadnej dopłatóI nawet gdóbó cenó uległó zmianieK
PK geżeli tókonawca nie uzna reklamacjiI rozstrzógnięcie sporu nastąpi na drodze
postępowania sądowegoK
§ NM
NK wapłata należności za dostarczonó towar nastąpi w formie polecenia przelewu
z rachunku wamawiającego na rachunek bankowó tókonawcó umieszczonó na fakturzeI
w terminie do PM dni od dató otrzómania fakturó przez wamawiającegoK Termin zapłató
uważa się za zachowanóI jeżeli obciążenie rachunku dłużnika nastąpi najpóźniej
w ostatnim dniu płatnościK
OK ka oróginale fakturó wósółanej do wamawiającegoI tókonawca wómieni asortómentI
ilość towaruI jednostkę miaróI jego cenę jednostkową nettoI stawkę podatku sATI
wartość bruttoI numer umowó oraz nazwę odbiorcó K
PK t przópadku niedopełnienia powóższóch wómagań oraz nie dołączenia do fakturó
dokumentów wómienionóch w § TI wamawiającó wstrzóma się od zapłató całości lub
części należności do czasu uzupełnienia dokumentówI przó czóm termin zapłató liczó się
od dnia ich uzupełnieniaK
4K wamawiającó zobowiązuje tókonawcęI pod rógorem nieopłacenia fakturó dostarczenia
tólko i wółącznie produktów będącóch przedmiotem umowó oraz w ilościach i wartościach
przewidzianóch umowąK
§ NN
NK tókonawca zapłaci wamawiającemu karę umowną za niewókonanie lub nienależóte
wókonanie umowó w następującóch przópadkach i wósokościW
a ) NM% wartości niezrealizowanej umowóI gdó wamawiającó odstąpi od umowó lub jej
części z powodu okolicznościI za które odpowiada tókonawcaI lub gdó tókonawca
odstąpi od umowó lub jej części z powodów leżącóch po jego stronie;
b ) O% wartości dostawó z wadami za każdó rozpoczętó dzień zwłoki w dostarczeniu
zamówionóch towarów wolnóch od wad w miejsce wadliwóch wórobów;
c ) MIO%wartości dostawó niezrealizowanej w terminieI za każdó rozpoczętó dzień zwłokiK
OK haró umowne oblicza się według wartości brutto określonej w niniejszej umowieK
wamawiającó zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnóch
przewidzianóch w hodeksie cówilnómI w przópadku jeśli szkoda wónikła z niewókonania
lub nienależótego wókonania umowó przewóższa wartość zastrzeżonej karó umownej
bądź wónika z innóch tótułów niż zastrzeżoneK
PK tókonawca nie będzie mógł zwolnić się od odpowiedzialności względem
wamawiającego z powoduI że niewókonanie lub nienależóte wókonanie umowó przez
niego bóło następstwem niewókonania lub nienależótego wókonania zobowiązań wobec
tókonawcó przez jego kooperantów lub podwókonawcówK
4K wamawiającó zapłaci tókonawcó karę umowną za odstąpienie od umowó z winó
wamawiającego w wósokości NM% wartości umowóI która nie została wókonanaK
§ NO
wamawiającemu służó prawo odstąpienia od umowó i naliczenia kar umownóch zgodnie
z § NN ustK N umowó w szczególności gdóW
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aK nastąpi uchóbienie terminów dostawI
bK tókonawca nie przestrzega warunków jakościowóch towaruI wómagań
dotóczącóch transportuI lub opakowańI
cK dostarczó towar niezgodnó z wómogami technicznómi określonómi w umowieK
§ NP
NK tókonawca jest zobowiązanó do wniesienia zabezpieczenia wókonania umowó w
wósokości …………KKzłI w formie W pieniądzuI poręczenia bankowegoI gwarancji
bankowejI gwarancji ubezpieczeniowejK
OK wabezpieczenie wókonania umowó należó wnieść przed dniem podpisania umowóI
wskazanóm przez wamawiającegoK wamawiającó zastrzega sobie prawo do podjęcia
zabezpieczenia wókonania umowó na pokrócie roszczeń z tótułu niewókonania lub
nienależótego wókonania umowóK
PK wabezpieczenie wókonania umowóI złożone w formie innej niż pieniądzu powinno mieć
termin ważności dłuższó o co najmniej OM dni od terminu określonego w § O pktK NO
umowóK t przópadku nie wókonania umowó w terminieI tókonawca zobowiązanó jest
do niezbędnego przedłużenia terminu ważności złożonego zabezpieczenia wókonania
umowóK
4K wwrot zabezpieczenia wókonania umowó nastąpi w terminie PM dni po terminie
określonóm w § O pktKNO umowó K
§N4
t razie wóstąpienia istotnej zmianó okoliczności powodującejI że wókonanie umowó nie leżó
w interesie publicznómI czego nie można bóło przewidzieć w chwili zawarcia umowóI
wamawiającó może odstąpić od umowó w terminie PM dni od powzięcia wiadomości o
powóższóch okolicznościachK t takim wópadku tókonawca może żądać jedónie
wónagrodzenia należnego mu z tótułu wókonania części umowóK
§ NR
t sprawach nieuregulowanóch umową mają zastosowanie przepisó ustawó J mrawa
zamówień publicznóch i hodeksu CówilnegoK
§ NS
bwentualne sporó powstałe przó wókonówaniu umowó rozstrzógać będzie pąd właściwó dla
siedzibó wamawiającegoK
§ NT
wałączniki do umowó stanowią integralną część umowóK
§ NT
rmowa obowiązuje od dnia podpisania do PNKNOKOMNMrK
§ NU
rmowę sporządzono w P jednobrzmiącóch egzemplarzachW
bgzK nr NIO – wamawiającó
bgzK nr P – tókonawca

Nr sprawy 144/OG-brem/2010

Strona 6 z 7
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