Umowa nr ........ / 2021
na dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek
dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu
zawarta w Świeciu w dniu ............................................ r. pomiędzy:
Wojewódzkim Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu, z siedzibą w 86 -100 Świecie
ul. Sądowa 18, wpisanym do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000034171
zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez …................................,
a
.....................................................................................................................................
zwanym
dalej
WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez ........................................................................................................

§1
Umowa jest następstwem wyboru Oferty WYKONAWCY z dnia …........................................ r. w
postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie zapytań ofertowych.
§2
1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania ZAMAWIAJĄCEGO, odpowiedzialnymi za realizację
postanowień umowy są Karolina Semrau, e-mail: ksemrau@szpital-psychiatryczny.swiecie.pl (tel. 52 33 08
304, fax 52 33 24 541)
2. Osobą uprawnioną do reprezentowania WYKONAWCY, odpowiedzialną za realizację postanowień umowy
jest
...........................................................................,
tel………….,
fax…………,
email…………………………..
§3
1. Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych (dalej
zwanych „materiałami”) w asortymencie i ilościach określonych w Ofercie, o której mowa w §1 - załącznik
nr 1 do umowy (formularz cenowy).
2. Ilości określone w załączniku są ilościami szacunkowymi i mogą być zmniejszone lub zwiększone ze
względu na bieżące potrzeby Zamawiającego.
3. Zamawiający dopuszcza dostawy produktów równoważnych pod warunkiem, że:
1) nie dotyczą bębnów (pkt 6, 7, 13, 14, 25, 59, 60, 63 w Załączniku nr 1), tonera (pkt. 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10,
11, 16, 27, 28, 29, 30, 47, 48, 49, 50, 51, 52 w Załączniku nr 1) oraz innych materiałów
eksploatacyjnych (pkt 7, 65, 66 w Załączniku nr 1)
2) są produktem kompatybilnym ze sprzętem, do którego są zamówione, o parametrach takich samych
bądź lepszych w stosunku do typu zamawianego produktu fabrycznie nowego (nowo wytworzonego w
całości), nieregenerowanego, pochodzącego od producenta urządzenia, do którego materiał jest
przeznaczony,a pojemność czy też wydajność (ilość uzyskanych kopii) nie może być mniejsza niż dla
produktów oryginalnych;
3) ich stosowanie nie narusza praw gwarancyjnych producentów urządzeń;
4) są fabrycznie nowe, nie mogą być regenerowane, ani ponownie napełniane;
5) posiadają znak firmowy producenta oraz etykiety identyfikujące dany produkt;
6) zostały wyprodukowane zgodnie z normami ISO 9001 i 14001; oraz ISO/IEC/19752 w przypadku
tonerów do drukarek monochromatycznych, ISO/IEC/19798 w przypadku tonerów do drukarek
kolorowych oraz ISO/IEC/24711 w przypadku tuszy;
7) zaoferowane produkty kompatybilne spełniają wszystkie odpowiednie wymaganie prawne w zakresie
systemu REACH;
8) w przypadku powstania uszkodzeń urządzeń drukujących spowodowanych przez stosowanie
materiałów eksploatacyjnych, dostawca zobowiązuje się do naprawy tego urządzenia we własnym
zakresie lub pokrycia kosztów naprawy.
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§4
Wartość brutto przedmiotu umowy wynosi …..................... (słownie złotych: …............... złotych ).
Umowa zostaje zawarta na
dnia ......................................... r.

czas

§5
określony od

dnia

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

r.

do

§6
1. WYKONAWCA zobowiązuje się dostarczać materiały na własny koszt i ryzyko do siedziby
ZAMAWIAJĄCEGO za ceny jednostkowe określone w Ofercie, w godzinach pracy osób, o których mowa
w § 2 pkt. 1, tj. od godz. 8:00 do 14:00. WYKONAWCA zobowiązuje się do rozładunku i wniesienia
przedmiotu umowy do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego, bez ponoszenia dodatkowych
kosztów przez Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się zastosować odpowiednie opakowania, zapewniając ich całość i nienaruszalność
w chwili wydania Zamawiającemu, w tym zobowiązuje się zabezpieczyć w odpowiedni sposób materiały w
czasie transportu przed ich uszkodzeniem i zniszczeniem. WYKONAWCA ponosi do chwili wydania
materiałów ZAMAWIAJĄCEMU ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia materiałów, w tym również
w czasie transportu do miejsca, o którym mowa w punkcie 1 powyżej.
3. WYKONAWCA zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw w okresie umowy.
4. Szczegółowy asortyment dostawy strony będą ustalać korespondencją elektroniczną przesyłaną na adresy email podane w § 2 z ...-dniowym wyprzedzeniem przed terminem dostawy.
§7
1. WYKONAWCA oświadcza, że materiały oferowane ZAMAWIAJĄCEMU są wolne od wad, roszczeń osób
trzecich i spełniają wszystkie normy stawiane takim materiałom przez prawo polskie oraz są dopuszczone
do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Strony umowy ustalają następujące okresy gwarancyjne na dostarczone ZAMAWIAJĄCEMU materiały
liczone od daty dostawy do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO:
- 6 miesięcy na wkłady atramentowe,
- 12 miesięcy gwarancji na pozostałe materiały wymienione w formularzu cenowym.
3. WYKONAWCA uwzględni reklamacje jakościowe i ilościowe dotyczące dostawy materiałów
eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek (tusze i tonery) na swój koszt w ciągu 2 dni od daty
zgłoszenia reklamacji drogą elektroniczną.
4. Postanowienia umowy dotyczące gwarancji nie wykluczają uprawnień ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu
rękojmi na zasadach ogólnych. Bieg terminu, po upływie którego wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi
rozpocznie się w stosunku do WYKONAWCY w dniu odbioru przedmiotu umowy.
§8
1. Cena za przedmiot umowy określona w Ofercie obejmuje cenę towaru i wszelkie składniki związane z jej
realizacją oraz należne narzuty, zyski, podatki, składki oraz opłaty związane z wykonaniem postanowień
umowy, w tym transport.
2. Zaoferowane przez WYKONAWCĘ ceny NETTO nie wzrosną przez cały okres trwania umowy.
3. W przypadku zmiany stawki podatku VAT na materiały będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie
zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że
zmianie ulegnie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi
automatycznie i nie będzie wymagała formy aneksu.
4. Zapłata należności za dostarczone materiały następować będzie przelewem na konto WYKONAWCY w
terminie 30 dni po doręczeniu ZAMAWIAJĄCEMU prawidłowo wystawionej faktury za dostarczony towar.
Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO.
5. W przypadku późniejszego stwierdzenia, że dostarczone materiały nie odpowiadają parametrom określonym
w § 3 i 7, Zamawiający ma prawo wstrzymać się z zapłatą do czasu aż Wykonawca dostarczy materiały
wolne od wad oraz pokryje ewentualne koszty związane z wymianą materiałów.
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§9
1. Strony ustalają, że w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy ZAMAWIAJĄCEMU będą
przysługiwać kary umowne:
1) w wysokości 20% łącznej wartości brutto przedmiotu umowy, w przypadku odstąpienia od umowy z
powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi WYKONAWCA.
2) w wysokości 0,3% łącznej wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki w wykonywaniu
przedmiotu umowy, liczonej od dnia wyznaczonego na wykonanie dostawy do dnia faktycznego odbioru.
2. Strony ustalają, że w przypadku zwłoki w zapłacie faktury ZAMAWIAJĄCY zapłaci odsetki ustawowe.
3. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości
poniesionej szkody, niezależnie od roszczeń wymienionych w punkcie 1.
4. Nieterminowe regulowanie należności przez ZAMAWIAJĄCEGO za dostarczone materiały nie zwalnia
WYKONAWCY od obowiązku dalszych dostaw. WYKONAWCA ma prawo żądać zapłaty odsetek w
wysokości ustawowej wyłącznie po upływie terminu zapłaty.
5. WYKONAWCA zobowiązuje się do nie przekazywania wierzytelności wynikających z tytułu zawartej
umowy na rzecz innych podmiotów bez zgody pisemnej ZAMAWIAJĄCEGO (dłużnika).
§ 10
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym lub jest sprzeczne ze słusznym interesem ZAMAWIAJĄCEGO, czego nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku WYKONAWCA może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej wpisem do protokołu odbioru.
§ 11
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano
wyboru WYKONAWCY, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla
ZAMAWIAJĄCEGO.
2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ww przepisu jest nieważna.
3. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 12
1. W przypadku powstania sporu związanego z wykonaniem niniejszej umowy, WYKONAWCA zobowiązany
jest wyczerpać drogę postępowania przedsądowego, kierując swe roszczenia w pierwszej kolejności do
ZAMAWIAJĄCEGO.
2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego.
3. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawego swojej firmy,
zmiany adresu, numerów telefonów, faksu a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i
likwidacyjnego.
4. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku
nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby
ZAMAWIAJĄCEGO.
§ 13
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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KLAUZULA INFORMACYJNA – dotyczy osób fizycznych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że
:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie
Chorych im. dra Józefa Bednarza w Świeciu, ul. Sądowa 18, 86-100 Świecie ;
2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wyznaczonym przez Administratora jest Adam Renk, z
którym można się kontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych: email: odo@szpital-psychiatryczny.swiecie.pl ;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września
2019 r. – Prawo zamówień publicznych), dalej „ustawa Pzp” ;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza
4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy ;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp ;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO ;
8) posiada Pani/Pan :
a)

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących ,

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ,
c)

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO ;
9) nie przysługuje Pani/Panu :
a)

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych ;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO ;
c)

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO .
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