WZÓR UMOWY
UMOWA SPRZEDAŻY nr

DZP-362-81/2019 9 ( część I )

W dniu ............................w Warszawie pomiędzy:
Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej
Kupującym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258,
reprezentowanym przez:
Z-cę Kanclerza UW ds. Ekonomicznych – dr Artura Chełstowskiego
a
………………zwanym dalej Wykonawcą, będącym płatnikiem VAT, nr NIP: ......................,
REGON:......................działającym na podstawie ...............................................................................
wypis z KRS lub innego rejestru właściwego dla Wykonawcy, umowa konsorcjalna,
pełnomocnictwo, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy,
reprezentowanym przez:
............................................................................................................................................................
w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr DZP-361-81/2019 została zawarta umowa następującej treści:
§1
1.Kupujący zamawia a Sprzedawca zobowiązuje się sprzedawać i sukcesywnie dostarczać materiały
eksploatacyjne do drukarek i kopiarek, zgodne z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w
SIWZ, zwane dalej materiałami , przez okres jednego roku, na zamówienia jednostek
Uniwersytetu Warszawskiego, partiami według zapotrzebowania, począwszy od ………….. do
…………………. lub do wyczerpania limitu kwoty, o której mowa w §2 ust. 1 niniejszej umowy.
2.Szczegółowy asortyment oraz ceny materiałów

określa formularz cenowy oferty z dnia

……………… r , stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Zamawiający zastrzega sobie
prawo do zmniejszania lub zwiększania ilości każdej pozycji asortymentowej w trakcie realizacji
umowy. Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń z tego powodu. Ilości materiałów
podane w załączniku nr 1 są orientacyjne i w trakcie trwania umowy mogą ulec zmianie.
3. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać materiały po cenach jednostkowych wymienionych w
formularzu cenowym i zobowiązuje się, że ceny te w trakcie realizacji umowy nie ulegną
zwiększeniu.
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4.Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczania materiałów własnym transportem, na jego koszt i
ryzyko, zgodnie z zamówieniem Kupującego, na wskazane w zamówieniu miejsce, w ciągu
……………dni liczonych od następnego dnia roboczego po zgłoszeniu zapotrzebowania.
5. Jeżeli dzień wydania materiałów jest dla Kupującego dniem wolnym od pracy, wydanie zostanie
zrealizowane pierwszego dnia roboczego następującego po wyznaczonym dniu wydania. Wraz z
wydanymi materiałami Sprzedawca przekazuje upoważnionemu pracownikowi, wskazanemu na
zamówieniu, fakturę za dostarczone materiały.
6. Kupujący, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Sprzedawcy, może odmówić
przyjęcia dostawy, jeżeli:
1) dostarczone materiały nie będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, zawartym w
Załączniku nr 1,
2) opakowanie zamówionych materiałów nie będzie oryginalne,
3) opakowanie zamówionych materiałów będzie naruszone.
7. Sprzedawca odpowiada za jakość dostarczonych materiałów . W przypadku dostarczenia
materiałów uszkodzonych lub niezgodnych z umową, zobowiązany jest do ich wymiany na
własny koszt w terminie 24 godzin od powzięcia o tym wiadomości. Jeżeli wyznaczony termin
jest dniem wolnym od pracy, wymiana zostanie zrealizowana pierwszego dnia roboczego
następującego po wyznaczonym dniu.
8. Kupujący ma prawo zgłaszania uwag dotyczących sprzedanych materiałów po odbiorze , nie
później jednak niż w terminie 7 dni roboczych od daty dostawy.
9. W przypadku dostarczenia materiałów niezgodnych z zamówieniem, czego nie można było
stwierdzić w chwili przyjęcia , Kupujący powiadamia o tym fakcie Sprzedawcę telefonicznie
na numer ………….., faksem na numer …………… lub mailem ……………………………..
10. Sprzedawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu, które powstały
wskutek wadliwie działającego materiału. W razie awarii urządzenia, spowodowanej wadliwym
materiałem, Sprzedawca zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty naprawy urządzenia (naprawa
urządzenia we wskazanym przez Kupującego serwisie) lub jego wymiany na nowe w terminie 5
dni roboczych od zgłoszenia awarii Sprzedawcy.
11. W przypadku nie usunięcia przez Sprzedawcę awarii, o której mowa w ust. 4 niniejszego
paragrafu, w terminie wymaganym przez Kupującego lub w przypadku braku reakcji na
zawiadomienie Kupującego o awarii, Kupujący może zlecić usunięcie awarii, usterki lub wady
podmiotowi trzeciemu, obciążając Sprzedawcę kosztami, które będą płatne w terminie 7 dni od
daty otrzymania wezwania do ich zapłaty.
§2
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1. Za wykonane zamówienie Kupujący płaci Sprzedawcy cenę nie przekraczającą kwoty brutto
…………………………………….. zł (słownie: ………………………………………………),
w tym 23 % podatku VAT w wysokości ……………………………… zł (słownie:
……………………………………………..)
2. Za każdorazowe zrealizowane zamówienie Kupujący zapłaci Sprzedawcy należność w
terminie 30 dni od dnia doręczenia Kupującemu prawidłowo wystawionej faktury VAT . Termin
zapłaty będzie stanowiła data obciążenia rachunku bankowego Kupującego.
3. Należność będzie uregulowana przelewem z rachunku Kupującego na rachunek Sprzedawcy
nr………………………………………..
4. W przypadku zwłoki w płatności stosowane będą odsetki ustawowe.
5. Sprzedawca, bez zgody Kupującego, nie może przenieść wierzytelności wynikających z tej
umowy na osobę trzecią oraz dokonywać potrąceń.
6. Jeżeli łączna wartość zamówień zrealizowanych w ramach umowy osiągnie kwotę, o której
mowa w § 2 ust.1 niniejszej umowy, to umowa wygasa .

§3
1. Osobą odpowiedzialną za realizację zamówień za strony Sprzedawcy jest ……………………
tel. ………………………………..
2. Sprzedawca zobowiązuje się do przekazywania jeden raz na kwartał, najpóźniej do 10 dnia
następnego miesiąca, na adres :…………………………………. zestawień asortymentowocenowych materiałów zamawianych przez jednostki UW, zakupionych w okresie tego
kwartału. Zestawienie należy sporządzić zachowując kolejność materiałów zgodnie z tabelą
formularza cenowego.
§4
1. Sprzedawca udziela gwarancji i rękojmi na dostarczone przez siebie materiały na okres 12
miesięcy od daty odbioru materiałów. Okres gwarancji i rękojmi liczy się od dnia
poświadczenia odbioru materiału przez osobę zamawiającą.
2. Dostarczone materiały eksploatacyjne muszą być oznaczone datą ważności (przydatności do
zainstalowania w urządzeniu) udzieloną przez producenta, umieszczoną na oryginalnym
opakowaniu.
3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonanych dostaw oraz udziela Kupującemu
gwarancji, że dostarczony materiał jest fabrycznie nowy i wolny od wad fizycznych i prawnych.

§5
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1. Strony postanawiają ,że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne.
1) Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną:
a) za opóźnienie w terminowej realizacji przedmiotu umowy przez Sprzedawcę Kupujący
może naliczyć karę umowną w wysokości 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia w
dostarczaniu materiałów,
b) za każdy dzień opóźnienia

w dostarczaniu materiałów

ze zwróconej dostawy,

uszkodzonych bądź nie odpowiadających jakości zgodnej z zamówieniem, w wysokości
200,00 zł,
c) za nie dostarczenie zestawienia zakupionych w ciągu kwartału przez jednostki UW
materiałów, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, w wysokości 200,00 zł,
d) za odstąpienie od umowy przez Kupującego z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Sprzedawca, w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto , określonego
w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
2) Kupujący zapłaci Sprzedawcy karę umowną za rozwiązanie umowy z przyczyn zależnych
od Kupującego, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto , określonego w § 2 ust. 1
niniejszej umowy

z wyjątkiem sytuacji o której mowa w art.145 ustawy – Prawo

zamówień publicznych.
3. Łączny Limit kar umownych jakie jedna strona umowy zapłaci drugiej stronie umowy nie
może przekraczać 30 % ceny określonej w § 2 ust. 1.
2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda
przewyższa wysokość kar umownych.
3. Należność z tytułu kar umownych Kupujący potrąci z bieżącego wynagrodzenia Sprzedawcy
lub obciążając Sprzedawcę kosztami, które będą płatne w terminie 7 dni od daty otrzymania
wezwania do ich zapłaty.
§6
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonywania umowy oraz w przypadku gdy w trakcie
trwania umowy wszczęte zostanie w stosunku do Sprzedawcy postępowanie likwidacyjne lub
egzekucyjne, Kupujący zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w terminie 7 dni od
dnia, w którym dowiedział się o zaistnieniu przyczyn uzasadniających odstąpienie.
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2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej , że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej
umowy, Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach. W tym przypadku Sprzedawca może żądać

wyłącznie

wynagrodzenia za wykonaną część umowy.
3. Kupujący może odstąpić od umowy w przypadku gdy:
1) opóźnienie w terminowym realizowaniu dwóch dostaw w miesiącu przekroczy 5 dni,
2) Sprzedawca w istotny sposób narusza postanowienia umowy, w szczególności nie
zachowuje właściwej jakości dostarczanych materiałów, dostarcza materiały niezgodne z
zamówieniem,
3) Sprzedawca dwukrotnie w ciągu miesiąca nie wymienił wadliwego materiału w terminie
wyznaczonym przez Kupującego
4. Sprzedawca może odstąpić od umowy w przypadku gdy Kupujący bez uzasadnionej na piśmie
przyczyny, odmawia dokonania odbioru dostawy.
5. Uzasadnione koszty, związane z odstąpieniem od umowy, ponosi strona, która spowodowała
odstąpienie.
6. Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej z podaniem uzasadnienia, pod
rygorem nieważności.
§7
1. Sprzedawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny
określonej w § 2 ust.1 niniejszej umowy.
2. Zabezpieczenie zostaje wniesione w formie ……………………………………..
3. Dokument wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi załącznik nr 3 do
niniejszej umowy.
4. Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń Kupującego z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania zamówienia.
5. Kupujący zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania
przez Kupującego za należycie wykonane.
6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu na nieoprocentowany
rachunek bankowy nr 07 1160 2202 0000 0002 7815 9915, Kupujący zwraca po pomniejszeniu o
koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
Sprzedawcy.

DZP-362-81/2019

5

1.

§8
Strony oświadczają, iż znane są im przepisy 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. U. UE L 119 z 04.05.2016 r., zwane dalej „RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

2.

Administratorem danych osobowych jest Zamawiający.

3.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, który nadzoruje przestrzeganie
przepisów o ochronie danych osobowych. Z inspektorem ochrony danych można
skontaktować się mailowo wysyłając wiadomość na adres: iod@adm.uw.edu.pl.

4.

Zamawiający oświadcza, iż spełnił obowiązek informacyjny wobec osób uczestniczących w
realizacji zamówienia po stronie Zamawiającego w imieniu i na rzecz Zamawiającego.

5.

Wykonawca oświadcza, iż spełnił obowiązek informacyjny wobec osób fizycznych od
których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji niniejszej
umowy w tym wobec podwykonawców.

6.

Podstawę do przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. C RODOprzetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018).

7.

Odbiorcami

danych

osobowych

będą

podmioty,

którym

udostępniona

zostanie

dokumentacja w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
8.

Dane osobowe będą przechowywane 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.

9.

Podanie danych osobowych przez Wykonawcę jest obligatoryjne i wynika z przepisów
ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

10.

Zamawiający gwarantuje spełnienie wszystkich praw wynikających z RODO, mianowicie:
prawo dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, żądania
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

11.

Jeżeli usługi objęte Umową będą wymagać dostępu do danych osobowych przez
Wykonawcę, zgodnie z art. 28 RODO, Zamawiający, dla celów wykonania umowy przez
Wykonawcę, powierzy na podstawie odrębnej umowy powierzenia przetwarzania danych
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osobowych, Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych, w stosunku do których jest
administratorem, w celu wykonania zobowiązań wynikających z umowy, w zakresie
niezbędnym do wykonania umowy.
12.

W zakresie nieuregulowanym dotyczącym przetwarzania danych osobowych zastosowanie
będą miały przepisy RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych lub inne przyszłe
regulacje odnoszące się do ochrony danych osobowych.
§9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10
Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy będą rozstrzygały sądy właściwe dla siedziby
Kupującego.

§ 11
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
nieważności.
§ 12
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

KUPUJĄCY
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