Załącznik nr 3 do
Zaproszenia nr ZP/3/09/07/2019

Umowa ZP/3/09/07/2019
zawarta dnia ……………. roku w Warszawie, zwana w dalszej treści Umową, pomiędzy:
Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie, pod adresem:
02-668 Warszawa, Al. Lotników 32/46, NIP: 525-000-92-81
reprezentowanym przez: Dyrektora,
zwanym w dalszej treści Zamawiającym
a
Firmą. ………. z siedzibą w ……………, pod adresem………….
NIP ………………., REGON …….., KRS……..
reprezentowaną przez: …………………………………………………..
treści Wykonawcą.

zwanym w dalszej

Niniejsze zamówienie publiczne nie podlega Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) stosownie do art. 4 pkt 8 przywołanej Ustawy.
Zamówienia udzielono zgodnie z Zarządzeniem Nr 8/2019 Dyrektora Centrum Fizyki Teoretycznej
PAN w Warszawie z dnia 1 lipca 2019 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień
publicznych w Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w Warszawie.
o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sukcesywna dostawa artykułów biurowych oraz tonerów do
drukarek atramentowych i laserowych na potrzeby Zamawiającego, zgodnie z wyceną wskazaną w
katalogu produktów stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamawiania asortymentu innego niż wskazany w
katalogu produktów.
3. Dostawa zamówienia wliczona jest w cenę produktów.
4. Strony nie ustalają minimalnej wartości pojedynczego zamówienia i dostawy.
5. Wszystkie koszty związane z reklamacją produktów ponosi Wykonawca.
6. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do sprzedaży artykułów będących przedmiotem
Umowy, oraz że dostarczony towar jest wolny od wad fizycznych i prawnych oraz może być
użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem.
§2
1. Przedmiot umowy, opisany w § 1, będzie realizowany sukcesywnie od dnia podpisania umowy
przez okres 12 miesięcy. Szacowana wartość zamówień w trakcie wskazanego wyżej okresu
wyniesie 20 000,00 zł brutto.
2. Wykonawca będzie dostarczał artykuły pod wskazany adres Zamawiającego wraz z
wniesieniem ich do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego w ciągu …….. dni
roboczych, liczonych od dnia złożenia zamówienia.
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3. Dostawy będą realizowane w dni robocze w godz. 9:00 – 15:00.
4. Zamówień mogą dokonywać wyłącznie pracownicy administracji CFT PAN wskazani
poniżej:
- Magdalena Kacprzak kacprzak@cft.edu.pl
- Karolina Szafrańska szafranska@cft.edu.pl

§2
1. Zamawiający zobowiązuje się odebrać zamówione produkty oraz sprawdzić, czy ich ilość i
jakość zgodne są z zamówieniem oraz dowodem dostawy.
2.

W
przypadku niezgodności dostawy z zamówieniem Zmawiającego przysługuje
uprawnienie do pisemnego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
………………………. złożenia reklamacji w dniu, w którym stwierdził taką niezgodność.
Uwzględniając reklamację ilościową, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu brakującą ilość
produktów, a w przypadku reklamacji dotyczącej jakości, wymieni reklamowany produkt/y na
wolny/e od wad w terminie …… dni od daty zgłoszenia reklamacji. Jeżeli Wykonawca nie ma
możliwości dostawy produktów wolnych od wad w wyżej wymienionym terminie,
niezwłocznie poinformuje Zmawiającego o przewidywanym terminie dostawy. W razie
dostarczenia produktów innych niż zamówionych, Zamawiający zwróci je Wykonawcy na
jego koszt.
§3

1. Płatność wynikająca z realizacji umowy następować będzie na podstawie, wystawianych
faktur, dotyczących poszczególnych partii dostarczanych produktów w oparciu o ceny
jednostkowe produktów przedstawione w załączniku nr 1, przelewem w ciągu 14 dni od daty
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
2. Zamawiający oświadcza, że odbiorcę faktur należy oznaczyć następująco:
Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
NIP 525-000-92-81
§4
1. Sprzedający zobowiązuje się zapłacić PAN kary umowne w wysokości 0,5% łącznej
wartości danego zamówienia za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu produktów z danego
zamówienia.
2. Na kary umowne zostanie wystawiona przez Zamawiającego nota obciążeniowa.
§5
1. Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy w całości lub w części, (a w zakresie, w jakim
umowa jest umową o świadczenie usług - wypowiedzieć ją w trybie natychmiastowym, bez
zachowania okresu wypowiedzenia), gdy:
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1) opóźnienie w realizacji dostawy przekracza 5 dni, licząc od dnia skutecznego złożenia
zamówienia na dostawę przez Zamawiającego;
2) opóźnienie w dostarczeniu artykułów wolnych od wad objętych reklamacją przekracza 30
dni licząc od upływu 14 dni kalendarzowych od złożenia reklamacji;
3) Wykonawca dwukrotnie dostarczył artykuły nieodpowiadające cechom technicznym i
jakościowym określonym w katalogu;
4) Wykonawca wykonuje umowę w sposób sprzeczny z umową, nienależycie lub w
realizowanych dostawach nie stosuje się do zapisów umowy i nie zmienia sposobu
wykonania umowy lub nie usunie stwierdzonych przez Zamawiającego uchybień mimo
wezwania go do tego przez Zamawiającego w terminie określonym w tym wezwaniu – w
terminie do 30 dni od dnia upływu terminu określonego w wezwaniu. Obowiązku wezwania
do usunięcia uchybień nie stosuje się w sytuacjach, w których z uwagi na charakter danego
uchybienia nie można go już usunąć lub wymagane było jego natychmiastowe usunięcie. W
wypadku wskazanym w zdaniu poprzednim termin 30 dniowy przewidziany na odstąpienie
liczony jest od dnia, w którym Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach
uzasadniających odstąpienie;
5) jeżeli Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności albo wszczęto wobec niego
postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe – w terminie do 30 dni od dnia, kiedy
Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy
z tych przyczyn;
2. Częściowe odstąpienie od umowy wywołuje skutki na przyszłość. W przypadku odstąpienia od
umowy przez Zamawiającego:
a. Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do sporządzenia protokołu, który będzie
zawierał spis odebranych partii artykułów, o których mowa w § 3 ust. 3 do dnia odstąpienia
od umowy;
2) wysokość wynagrodzenia należna Wykonawcy zostanie ustalona na podstawie ilości
faktycznie odebranych a niezapłaconych partii artykułów, o których mowa w § 3 ust. 3 do
dnia odstąpienia od umowy.
3. Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od umowy (lub jej wypowiedzeniu) może zostać
złożone w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiedzy o zaistnieniu przesłanki (chyba, że inny
termin przewidziano w ust. 1) i zostanie sporządzone w formie pisemnej wraz z
uzasadnieniem.
4. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty
kar umownych zastrzeżonych w umowie.
§6
1. Zmiana treści umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nie uregulowanych umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
3. Wszystkie spory wynikłe z umowy rozstrzygał będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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