- WzórUmowa nr DZP 362-107/2020

W dniu …………………….. w Warszawie pomiędzy:
Wydziałem Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego,
z

siedzibą

w

Warszawie

00-927

przy

ul.

Krakowskie

Przedmieście

26/28,

NIP; 525-0001-12-66, REGON 000001258, reprezentowanym przez:
dra hab. Daniela Przastka – Dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Studiów
Międzynarodowych, działającego na podstawie pełnomocnictwa Rektora UW
zwanym dalej Kupującym
a
…………………………………………………………………………………………...………
…………………………………………………………………………………………...………
zwanym dalej Sprzedającym, będącym płatnikiem VAT, nr NIP: ......................,
REGON:......................działającym na podstawie ...........................................................
wypis z KRS lub innego rejestru właściwego dla Sprzedającego, umowa konsorcjalna,
pełnomocnictwo, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy,
reprezentowanym przez:
.......................................................................................................................................................
w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr DZP-361- 107 /2020 została zawarta umowa następującej treści:
§1
1. Kupujący zamawia a Sprzedający zobowiązuje się sprzedawać i sukcesywnie dostarczać
zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej
umowy materiały eksploatacyjne do drukarek i kopiarek, zwane dalej materiałami, przez
okres jednego roku, na każdorazowe zamówienie Wydziału Nauk Politycznych i Studiów
Międzynarodowych UW, partiami według zapotrzebowania, począwszy od dnia
……………..……... do dnia ………………….…….. lub do wyczerpania limitu kwoty, o
której mowa w § 2 niniejszej umowy.
2. Szczegółowy asortyment oraz ceny materiałów określa formularz cenowy, stanowiący
załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

3. Ilości materiałów podane w formularzu cenowym (załącznik nr 3) mają charakter
szacunkowy i nie są wiążące dla stron.
4. Sprzedający

zobowiązuje

się

dostarczać

materiały

po

cenach

jednostkowych

wymienionych w formularzu cenowym i zobowiązuje się, że ceny te w trakcie realizacji
umowy nie ulegną zwiększeniu.
5. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczania materiałów do jednostek organizacyjnych
Kupującego z wniesieniem towaru na wskazane w zamówieniu miejsce, w terminie .. dni
roboczych od złożenia zamówienia drogą elektroniczną (mailowo).
6. Sprzedający zobowiązuje się do dnia 05 każdego miesiąca przekazać zestawienie
dostarczonych Kupującemu w poprzednim miesiącu materiałów na druku formularza
cenowego, na adres mailowy zamowienia.wnpism@uw.edu.pl z uwzględnieniem
materiałów nie ujętych w tabeli.
§2
1. Za wykonanie zamówienia Kupujący zapłaci Sprzedającemu należność nie przekraczającą
kwoty

brutto…………………….

zł

(słownie:

………………………

),

w tym …. % podatku VAT w wysokości……….. zł (słownie: ………………………….)
zgodnie z Formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 4 do Umowy.
2. Kupujący będzie regulować należność przelewem z rachunku Kupującego na rachunek
bankowy Sprzedającego nr ………………………na podstawie faktury wystawionej w
terminie 7 dni od dnia potwierdzenia dostarczenia materiałów.
3. Kupujący zrealizuje fakturę w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
4. Za dzień zapłaty wynagrodzenia strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego
Kupującego kwotą płatności.
5. W przypadku niedostarczenia przez Sprzedającego faktury konsekwencje późniejszej
wypłaty obciążają wyłącznie Sprzedającego.
6. Sprzedający oświadcza, że jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od
towarów i usług.
7. Sprzedający potwierdza, iż wskazany przez niego rachunek bankowy w ust. 2

jest

rachunkiem rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29

sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (DZ.u. z 2019 r. poz. 2357) i został zgłoszony do
właściwego urzędu skarbowego.
8. Sprzedający potwierdza, iż wskazany rachunek bankowy jest zawarty i uwidoczniony w
wykazie, o którym mowa w art.96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od
towarów i usług prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z
2020 r. poz. 106 z późn. zm.), dalej: Wykaz.
9. Sprzedający zobowiązuje się powiadomić w ciągu 24 godzin Kupującego o wykreśleniu
jego rachunku bankowego z Wykazu lub o utracie charakteru czynnego podatnika od
towarów i usług.
10. Sprzedający, bez pisemnej zgody Kupującego, nie może przenieść wierzytelności
wynikających z tej umowy na osobę trzecią oraz dokonywać potrąceń wierzytelności
własnej z wierzytelności Kupującego
11. Potrącenia lub przeniesienie wierzytelności dokonane bez uprzedniej pisemnej zgody
Kupującego są dla Kupującego bezskuteczne.
12. Sprzedający wyraża zgodę na potrącenia kar umownych z bieżących należności bez
osobnego wezwania do zapłaty. O ile kary nie zostaną potrącone z bieżących należności
Sprzedającego zostaną zapłacone na podstawie odrębnego wezwania do zapłaty.
13. W przypadku błędnego określenia sposobu opodatkowania podatkiem od towarów i usług
Sprzedający poniesie koszty podatki od towarów i usług oraz odsetek zaległości
podatkowych, które powstały w stosunku do Kupującego na skutek błędnego
opodatkowania VAT. Powyższe dotyczy zarówno przypadku, gdy Kupujący odliczył
podatek VAT, który nie powinien zostać odliczonym ze względu na jego błędne
naliczenia przez Sprzedającego jak również przypadku, w którym Kupujący na skutek
błędu Sprzedającego rozliczył za Sprzedającego podatek należny,
§3
1. Materiały będą dostarczane przez Sprzedającego własnym transportem, na jego koszt
i ryzyko, według zamówienia Kupującego.
2. Jeżeli dzień wydania materiałów jest dla Kupującego dniem wolnym od pracy, wydanie
zostanie zrealizowane pierwszego dnia roboczego następującego po wyznaczonym dniu

wydania. Sprzedający przekaże upoważnionemu pracownikowi, wskazanemu na
zamówieniu, fakturę za dostarczone materiały zgodnie z § 2 ust. 2 .
3. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt
państwowych.
§4
1. Sprzedający odpowiada za jakość dostarczonych materiałów.
2. W przypadku dostarczenia materiałów uszkodzonych lub niezgodnych z zamówieniem,
Kupujący może odmówić ich przyjęcia.
3. W przypadku dostarczenia materiałów uszkodzonych lub niezgodnych z zamówieniem,
czego nie można było stwierdzić w chwili przyjęcia, Kupujący niezwłocznie powiadamia
o tym fakcie Sprzedającego telefoniczne (na numer …………………….) lub mailowo (email: ………………….).
4. Odmowa przyjęcia materiałów lub powiadomienie, o których mowa w ust. 2 lub ust. 3 są
równoznaczne z wezwaniem Sprzedającego do usunięcia wad lub wymiany wadliwych
materiałów w terminie 24 godzin.
§5
1. Sprzedający udziela gwarancji i rękojmi na dostarczone przez siebie materiały przez okres
12 miesięcy do dnia dostarczenia materiałów.
2. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego wadliwego działania dostarczonych
materiałów Kupujący niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Sprzedającego w sposób
opisany w § 4 ust. 3, co jest równoznaczne z wezwaniem Sprzedającego do wymiany
wadliwych materiałów w terminie wskazanym w § 1 ust.5 umowy.
3. Sprzedający zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty naprawy urządzenia lub jego
wymiany na nowe, jeśli uszkodzenie nastąpiło wskutek wadliwie działającego materiału
eksploatacyjnego dostarczonego przez Sprzedającego.
§6
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne:
1) Sprzedający zapłaci Kupującemu kary za opóźnienie w dostarczeniu konkretnego
zamówienia w wysokości 10% jego ceny za każdy dzień opóźnienia.

2) Strony zobowiązują się do zapłacenia odszkodowania w wysokości 10% ceny
określonej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez
jedną ze stron z jej przyczyny, z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 145 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
3) Łączny Limit kar umownych jakie jedna strona zapłaci drugiej stronie nie może
przekraczać 30 % ceny określonej w § 2 ust. 1.
2. Strony

zastrzegają

sobie

prawo

dochodzenia

odszkodowania

uzupełniającego

przewyższającego wysokość kar umownych.
3. Zapłata kar umownych nie zwalnia Sprzedającego z wykonania umowy.
§7
1. Strony mogą rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem 1 - miesięcznego okresu
wypowiedzenia.
2. Kupujący może rozwiązać umowę bez zachowania 1 - miesięcznego okresu
wypowiedzenia w przypadku gdy dostawa wadliwych materiałów powtórzy się
trzykrotnie.
§8
1. Sprzedający wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny
określonej w § 2 ust.1 niniejszej umowy.
2. Zabezpieczenie zostaje wniesione w formie ……………………………………..
3. Dokument wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi załącznik
nr 5 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 Sprzedającego.

§9
1. 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 Kupujący.
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. Kupujący oświadcza, iż spełnił obowiązek informacyjny wobec osób uczestniczących w
realizacji zamówienia po stronie Kupującego w imieniu i na rzecz Kupującego.
5. Sprzedający 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 Sprzedającego jest obligatoryjne i wynika z przepisów
ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
10. Kupujący 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
Sprzedającego, zgodnie z art. 28 RODO, Kupujący, dla celów wykonania umowy przez
Sprzedającego, powierzy na podstawie odrębnej umowy powierzenia przetwarzania
danych osobowych, Sprzedającemu 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.

§ 10
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu
pod rygorem nieważności.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 12
Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy będą rozstrzygały sądy właściwe
dla siedziby Kupującego.
§ 13
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Kupującego
i jeden dla Sprzedającego.

…………………………………..
Kupujący

………………………………….
Sprzedający

