UMOWA NR DP/374/191/20
zawarta w dniu 14.12.2020r. w Szczecinie pomiędzy:
Uniwersytetem Szczecińskim, z siedzibą przy al. Papieża Jana Pawła II nr 22a, 70 - 453
Szczecin, NIP 851-020-80-05, reprezentowanym przez:
 Kanclerza
- mgr inż. Andrzeja Jakubowskiego
przy kontrasygnacie:
 Kwestora US
- mgr
Andrzeja Kucińskiego
zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym
a
Golden Line Spółką z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Krakowskiej 150,
35-506 Rzeszów wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowym
w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000754938
REGON 381686462 NIP 517-039-56-49
reprezentowanym przez:
Wioletę Siuta - pełnomocnika
zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą.
W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
(DP/371/171/20) zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
zawarta została umowa następującej treści:
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy są sukcesywne dostawy tonerów zamiennych do
Uniwersytetu Szczecińskiego zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1
oraz integralną część niniejszej umowy.
2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa Rozdział 2 SIWZ oraz oferta Wykonawcy
stanowiąca integralną część niniejszej umowy.
3. Dostawy realizowane będą sukcesywnie według zamówień wskazanych przez
Zamawiającego do obiektów US na koszt i ryzyko Wykonawcy, z wniesieniem towaru
do wskazanych pomieszczeń.
4. Szczegółowy asortyment i liczba dostaw cząstkowych będą ustalane faksem na nr 17 785
04 51 lub e-mailem na adres: biuro@golden-line.eu na 2 dni robocze przed żądanym
terminem dostawy przez Dział Zaopatrzenia i Transportu Uniwersytetu Szczecińskiego
lub poszczególne jednostki organizacyjne Zamawiającego.
5. Wszystkie dostarczone produkty winny posiadać co najmniej 6 miesięczny okres
przydatności do użycia od daty dostarczenia do Zamawiającego.
6. W przypadku zaprzestania produkcji jakichkolwiek pozycji w trakcie trwania umowy,
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dostarczanie
innego produktu, zobowiązany jest on wtedy do dostarczenia próbek produktu celem
przetestowania. Po przetestowaniu Zamawiający może wyrazić zgodę na dostarczanie go,
jeśli nie będzie odbiegał jakościowo od zaproponowanego pierwotnie.
§2
1. Wartość umowy zostaje określona na 18 012,24 PLN brutto (słownie złotych:
osiemnaście tysięcy dwanaście złotych 24/100) i zawiera wszystkie składniki
cenotwórcze.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian ilościowych w poszczególnych
pozycjach przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia
wartości umowy do wysokości nakładów faktycznie poniesionych.
3. Wartość umowy określona w ust. 1 jest wartością maksymalną zamówienia.
4. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za przedmiot umowy ceny jednostkowe
zaproponowane w ofercie Wykonawcy,
5. Strony postanawiają, że ceny, o których mowa w ust. 4 będą obowiązywały przez okres
ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.
§3
1. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności przelewem, na konto Wykonawcy
w BNP Paribas
na rachunek 83 1600 1462 1866 7532 8000 0001
w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury VAT za dostawy cząstkowe.
2. Wykonawca nie ma prawa zbywania wierzytelności wynikających z niniejszej umowy
osobom trzecim bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
3. Wykonawca nie ma prawa przenoszenia praw lub obowiązków wynikających z niniejszej
umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
§4
W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy Zamawiającego reprezentować
będzie:
- Mirosław Łatka
tel. 91 444 11 07
Wykonawcę reprezentować będzie:
-Joanna Wdowia
telefon: 530 999 713
§5
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne w przypadku:
1) nieterminowego wykonania dostawy lub wykonania jej niezgodnie z zamówieniem
pod względem asortymentowym, jakościowym lub ilościowym, w wysokości 0,5 %
za każdy dzień opóźnienia, licząc od wartości brutto danego zamówienia
cząstkowego, nie mniej niż 100,00 PLN za każdy dzień opóźnienia,
2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,2 %
za każdy dzień opóźnienia, licząc od wartości brutto danego zamówienia
cząstkowego, nie mniej niż 50,00 PLN za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia
wyznaczonego przez Zamawiającego jako termin do usunięcia wad,
3) za niewykonanie przez Wykonawcę innego obowiązku wynikającego z umowy lub
SIWZ – w wysokości 0,1% licząc od wartości brutto umowy określonej w § 2 ust. 1,
za każdy stwierdzony przypadek,
4) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, o
których mowa w § 7 ust. 1 lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy (niezależnych od Zamawiającego), w wysokości 10% wynagrodzenia
umownego brutto określonego w § 2 ust. 1,
5) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od
Zamawiającego, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego
w § 2 ust. 1.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego, gdyby
wysokość poniesionej szkody przewyższała wysokość kar umownych.
3. Strony ustalają, że w razie naliczenia kar umownych Zamawiający będzie upoważniony
do potrącenia kwoty tych kar z faktury Wykonawcy.
§6
2

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem
nieważności.
2. Zmiana umowy nastąpić może w następujących sytuacjach:
1) w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT od towarów i usług;
2) w przypadku gdy zmiana jest nieistotna w rozumieniu przepisów dotyczących
zamówień publicznych, w szczególności łączna wartość zmian jest mniejsza od 10%
wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, przy czym kolejne zmiany
umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy są niedopuszczalne;
3) w przypadku gdy wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma
zastąpić nowy wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia,
upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego
przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu,
nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych
istotnych zmian umowy;
3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zamówień publicznych jest niedopuszczalna.
§7
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku jej
niewykonywania bądź nienależytego wykonywania przez Wykonawcę. W takiej sytuacji
Zamawiający wzywa Wykonawcę do wykonywania bądź jej należytego wykonywania,
wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym
upływie terminu odstąpi od umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w ciągu 30
dni od bezskutecznego upływu wyznaczonego Wykonawcy terminu.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić
od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
3. W przypadku odstąpienia od umowy, o jakim mowa w ust. 2 Wykonawca może żądać
wynagrodzenia jedynie za część umowy wykonaną do daty odstąpienia.
§8
1. W sprawach spornych strony mogą zwrócić się do sądu powszechnego właściwego dla
siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo
Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. oraz Kodeksu Cywilnego.
§9
Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, lub do
wyczerpania kwoty, o której mowa w § 2 ust. 1.
§ 10
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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