Załącznik nr 9 do SIWZ

MODR 16/2018
UMOWA Nr ........... - PROJEKT
zawarta w Warszawie w dniu ......................... 2018 r. pomiędzy:

Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie, ul. Czereśniowa 98, 02-456
Warszawa, posiadającym nr NIP: 521-33-19-840, REGON: 006742820, reprezentowanym przez:
……………………… – Dyrektora Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie,
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
............................................................. z siedzibą przy ul. ............................................. w ........................., wpisaną do
............................................................... prowadzonej przez ...................................... pod numerem ............................, w
imieniu której działa(-ją):
.......................................................... – ..................................,
zwaną dalej „Wykonawcą”,
w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty, w przeprowadzonym postępowaniu pod nr MODR 16/2018 o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, ze zm.), została zawarta umowa
następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest dostawa przez Wykonawcę Zamawiającemu materiałów eksploatacyjnych do
urządzeń kopiująco-drukujących dla Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w
Warszawie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z określeniem ilości i miejsca jego wydania, określa załącznik do
niniejszej umowy.
3. Wykonawca odpowiada za rodzaj, jakość oraz ilość dostarczanego przedmiotu umowy objętego
zamówieniem.
4. Wykonawca udziela Zamawiającemu co najmniej 24-miesięcznej gwarancji jakości na dostarczony
przedmiot umowy.
5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy zgodnie z niniejszą umową oraz
specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
§2
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodne ze
złożoną ofertą w kwocie …………. zł brutto (słownie: …………………………………………….…… zł
brutto), w tym kwota netto w wysokości …………….. zł, podatek vat ( …… %) w wysokości
…………….. zł.
2. Kwota określona w ust. 1 płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od daty odbioru
przedmiotu umowy, dostarczonego w miejsca określone w § 3 ust. 2 umowy, i otrzymania prawidłowo
wystawionych faktur vat.
3. Podstawą wystawienia faktur vat będzie podpisanie przez Zamawiającego protokołów odbioru przedmiotu
umowy.
4. Za dzień płatności strony umowy uważają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Strony umowy ustalają, że w imieniu Zamawiającego upoważnionymi osobami do podpisania protokołów
odbioru są:
a) Pan Dawid Szałkowski – dla przedmiotu umowy dostarczonego do Warszawy,
b) Pani Ewa Gola – dla przedmiotu umowy dostarczonego do Bielic,
c) Pani Jolanta Wiszowata – dla przedmiotu umowy dostarczonego do Ostrołęki,
d) Pan Jerzy Nurzyński – dla przedmiotu umowy dostarczonego do Płocka,
e) Pan Witold Kąkol – dla przedmiotu umowy dostarczonego do Siedlec,
f) Pani Alicja Głowacka – dla przedmiotu umowy dostarczonego do Radomia,
g) Pani Krystyna Wiśniewska – dla przedmiotu umowy dostarczonego do Płońska.
§3
1. Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie do ………... dni od daty zawarcia umowy.
2. Miejscami dostaw przedmiotu umowy są:

a) Centrala MODR Warszawa – ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa,
b) MODR O/Bielice – Bielice, 96-500 Sochaczew,
c) MODR O/Ostrołęka – ul. Targowa 4, 07-412 Ostrołęka,
d) MODR O/Płock – Płock, ul. Zglenickiego 42 D, 09-411 Biała,
e) MODR O/Siedlce – ul. Kazimierzowska 21, 08-110 Siedlce,
f) MODR O/Radom – ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom,
g) MODR O/Poświętne w Płońsku – u. Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk.
3. Do dnia podpisania protokołów odbioru przedmiotu umowy ryzyko utraty lub uszkodzenia rzeczy obciąża
Wykonawcę.
4. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić telefonicznie Zamawiającego z 1-dniowym wyprzedzeniem o
realizacji dostawy.
5. Zamawiający dokona odbioru ilościowego i jakościowego dostarczonego przedmiotu umowy.
§4
1. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy, o którym mowa w § 1, jest fabrycznie nowy, wolny od
jakichkolwiek wad i nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich oraz, że spełnia wszelkie normy w tym
jakościowe zgodnie z przepisami polskiego prawa.
2. Koszty opakowań, transportu i rozładunku przedmiotu umowy pokrywa Wykonawca.
3. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie dostarczone materiały eksploatacyjne są fabrycznie nowe i nie
zawierają używanych i uszkodzonych elementów. Wkłady drukujące nie zawierają żadnych wcześniej
używanych elementów i części składowych, w szczególności elementów mechanicznych, listew,
wkładów światłoczułych, kaset. Dostarczone materiały eksploatacyjne są oryginalnie, fabrycznie
zamknięte, pełnowartościowe, nieregenerowane, nierefabrykowane oraz kompatybilne ze sprzętem, do
którego są przeznaczone, oraz że są fabrycznie opakowane w sposób chroniący kasetę z tonerem po wyjęciu
z opakowania zewnętrznego (opakowanie wewnętrzne).
4. Wykonawca oświadcza, że wszystkie dostarczone materiały eksploatacyjne są oznakowane nazwą producenta
oraz kodem producenta umożliwiającym jednoznaczną identyfikację producenta oraz typ materiału
eksploatacyjnego. Oznaczenia muszą być umieszczone trwale na opakowaniach zewnętrznych oraz
bezpośrednio na kasecie z tonerem.
5. Wykonawca gwarantuje jakość wydruku polegającą na równomiernym zaczernieniu/barwieniu drukowanego
tekstu czy grafiki, jednakowe nasycenie barw na całym wydruku, brak szarych/kolorowych smug na nośniku
w miejscach nie przeznaczonych do zadrukowania (100% bieli w miejscach niezadrukowanych).
6. Wykonawca gwarantuje, że zamontowanie i używanie dostarczonych przez niego materiałów eksploatacyjnych
nie spowoduje utraty praw do bezpłatnych napraw w ramach gwarancji producenta urządzeń, do którego są
przeznaczone z powodu wad tych materiałów, a w przypadku uszkodzenia urządzenia, wynikającego z
zastosowania takiego materiału, Wykonawca poniesie koszty naprawy tego urządzenia. Naprawa urządzenia
wykonana zostanie w autoryzowanym serwisie producenta danego urządzenia w ciągu 3 dni roboczych od
momentu zgłoszenia Wykonawcy przez Zamawiającego konieczności wykonania naprawy. Koszty związane
z naprawą a także z ewentualnymi ekspertyzami będzie ponosił Wykonawca. Wykonawca upoważnia w tym
celu Zamawiającego do zlecenia naprawy w jego imieniu i na jego rzecz, a w przypadku pokrycia kosztów
naprawy i ekspertyz przez Zamawiającego do ich zwrotu wraz z odsetkami od dnia ich poniesienia prze z
Zamawiającego do dnia zapłaty, na podstawie noty obciążeniowej, na co Wykonawca wyraża zgodę.
7. Stwierdzone przez Zamawiającego wady jakościowe dostarczonego przedmiotu umowy, Zamawiający
reklamuje Wykonawcy w ciągu 5 dni roboczych od stwierdzenia wad. Wykonawca zobowiązuje się do
wymiany na własny koszt wadliwego towaru lub usunięcia wad towaru niezwłocznie, nie później jednak niż w
terminie 3 dni roboczych licząc od daty otrzymania reklamacji.
8. W przypadku nie dotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 7, Zamawiający będzie miał prawo dokonać
zakupu niedostarczonego towaru u wybranego przez siebie dostawcy, na koszt Wykonawcy, na podstawie
noty obciążeniowej, na co Wykonawca wyraża zgodę.
9. W przypadku 2 - krotnej reklamacji danej pozycji materiału eksploatacyjnego równoważnego, Zamawiający
może żądać od Wykonawcy zamiany materiału oferowanego na materiał oryginalny, pochodzący od
producenta lub według swojego wyboru może dokonać jego zakupu na koszt Wykonawcy.
10. W przypadku, gdy toner/tusz spowoduje zabrudzenie mechaniczne urządzenia przez wysypujący się wkład
barwiący lub spowoduje uszkodzenie urządzenia, Wykonawca zobowiązany będzie do oczyszczania urządzeń
lub naprawy urządzenia w budynku Zamawiającego, w którym to urządzenie jest eksploatowane, na własny
koszt, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego.
11. W przypadku nie dotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 10, Zamawiający będzie miał prawo dokonać
oczyszczenia lub naprawy urządzenia na koszy Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie także do
pokrycia kosztów związanych z ewentualnymi ekspertyzami, na podstawie noty obciążeniowej, na co
Wykonawca wyraża zgodę.
12. Wykonawca staje się właścicielem i posiadaczem odpadów powstałych w trakcie wykonywania przedmiotu

umowy, z którymi będzie postępował zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z ustawą z
dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 992, ze zm.). W związku z powyższym
zobowiązuje się m.in. do odbioru od Zamawiającego wszelkich opakowań po dostarczonych materiałach
eksploatacyjnych oraz zużytych kaset, pojemników, bębnów i głowic, po wcześniejszym uzgodnieniu
terminu odbioru odpadów z Zamawiającym.
§5
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest zapłacić kary
umowne w następujących przypadkach:
a) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości
20% kwoty brutto określonej w § 2 ust. 1,
b) opóźnienie w wydaniu materiałów eksploatacyjnych lub usunięciu wad przedmiotu umowy w wysokości
0,5% kwoty brutto określonej w § 2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po
upływie terminu określonego na dostarczenie przedmiotu umowy lub na usunięcie wad,
c) zaistnienia sytuacji opisanej w § 4 ust. 6 w wysokości 500% ceny materiału eksploatacyjnego, który
spowodował uszkodzenie urządzenia,
d) zaistnienia sytuacji opisanej w § 4 ust. 9 w wysokości 300% ceny materiału eksploatacyjnego, który
podlegał reklamacji,
e) niezależnie od uprawnienia żądania wymiany wadliwego materiału eksploatacyjnego na wolny od wad, w
razie stwierdzenia jego wadliwości, Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej Wykonawcy w
wysokości 100% ceny wadliwego towaru.
2. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego potrącenia naliczonych kar umownych do
pełnej wysokości z przysługującemu mu wynagrodzenia o którym mowa w § 2 ust. 1.
3. Zamawiającemu, niezależnie od kar umownych, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
przez Wykonawcę przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych
kar umownych.
4. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania także w innych przypadkach nie wykonania lub
nienależytego wykonania przedmiotu umowy na zasadach ogólnych wynikających z przepisów Kodeksu
Cywilnego.
5. Kary umowne stają się wymagalne z chwilą zaistnienia okoliczności do ich naliczenia.
§6
/w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcy/
1. Strony ustalają, że niżej wymienione zadania zostaną wykonane przez podwykonawcę
…………………………………… (zakres przedmiotu zamówienia realizowany przez podwykonawców
………………………….), co jest zgodne z ofertą złożoną przez Wykonawcę.
2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby powoływał się
Wykonawca, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków
udziału w postępowaniu, Wykonawca będzie zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie
mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Zlecenie części przedmiotu umowy podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy względem
Zamawiającego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców
tak jak za własne działania, uchybienia, zaniedbania jego pracowników i osób, którymi się posługuje do
wykonania przedmiotu zamówienia.
§7
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w Kodeksie
Cywilnym, a w szczególności gdy zaistnieje jedna z następujących sytuacji :
a) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i Zamawiający odstąpił od umowy w
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w takim przypadku
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;
b) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez
uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje wykonywania umowy, pomimo wezwania Zamawiającego
złożonego na piśmie;
c) zostanie otwarta likwidacja lub ogłoszona upadłość Wykonawcy;
d) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy, niezgodny z obowiązującymi przepisami
albo niezgodnie z warunkami niniejszej umowy, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na
piśmie.

2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić pod rygorem nieważności w formie
pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.
§8
W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i
ustawy Prawo zamówień publicznych.
§9
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści ofert, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.
2. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy w
przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:
a) zmiana czasu realizacji przedmiotu zamówienia, pod warunkiem zgody obu stron umowy:
 z powodu okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu podpisania umowy,
 w razie działania siły wyższej,
 w związku z przedłużającym się postępowaniem przetargowym na skutek wniesionych środków
odwoławczych;
b) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego ze złożonej oferty w przypadku:
 zmiany stawki podatku vat wskutek zmiany obowiązujących przepisów, przy czym zmiana stawki vat
spowoduje, że wartość brutto wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy zostanie obliczona w
oparciu o wielkość stawki podatku vat obowiązującej na dzień powstania obowiązku podatkowego,
c) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu umowy;
d) zmiana dotycząca podwykonawstwa – Zamawiający przewiduje możliwość:
 zmiany podwykonawcy wskazanego przez Wykonawcę,
 rezygnacji z podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy,
 zmiany w zakresie podwykonawstwa w stosunku do zaproponowanego zakresu wynikającego z
przyjętej oferty Wykonawcy;
jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby powoływał się
Wykonawca, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, Wykonawca
będzie zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; zmiana ta może być przyczyną zmiany terminu
wykonania przedmiotu zamówienia.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10
1. Strony zobowiązują się do polubownego i w dobrej wierze rozwiązywania wszelkich sporów mogących
powstać na tle wykonywania niniejszej umowy.
2. W przypadku braku porozumienia wszelkie spory wynikające na tle wykonywania niniejszej umowy
rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.
3. /opcjonalnie – w zależności od statusu Wykonawcy/ Wykonawca składa poniższe oświadczenia:
a) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z wymaganiami 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”, przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z
siedzibą w Warszawie, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa, w celu realizacji niniejszej Umowy.
b) Oświadczam, że poinformowano mnie o tym, że Administratorem danych jest Mazowiecki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa. Kontakt z
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych MODR Warszawa odbywać się będzie za pośrednictwem
adres e-mail: iodo@modr.mazowsze.pl.
c) Oświadczam, że poinformowano mnie o tym, że odbiorcami moich danych osobowych będą osoby lub
podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96
ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i
2018), dalej „ustawa Pzp”.
d) Przyjmuję do wiadomości, że obowiązek podania moich danych osobowych 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 oraz że przysługuje

mi na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO
prawo do sprostowania danych osobowych, 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, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO.
e) Przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 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 oraz że w
odniesieniu do moich danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO.
f) Oświadczam, że poinformowano mnie, że nie przysługuje mi w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e
RODO prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym
mowa w art. 20 RODO oraz na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania moich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
c RODO.
§ 11
Umowa zostaje sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1
egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

………………………………….

………………………………….

