Załącznik nr 1
UMOWA (PROJEKT)
zawarta w dniu …………. 2018 roku w Grudziądzu (dalej „Umowa”) pomiędzy OPEC
GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Budowlanych 7, zarejestrowaną
w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 0000033543, NIP: 876-020-38-36, REGON: 870003217, kapitał zakładowy:
20.105.000,00 zł, zwaną w dalszej części Umowy „Kupującym", reprezentowaną przez:
Marka Tołkacza – Prezesa Zarządu
a
…………………………………………………………………………………………………………………
zwanym w dalszej części Umowy „Sprzedawcą”
zwani dalej Stroną lub łącznie Stronami
o następującej treści:
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2.

3.

4.

5.

6.
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§1
Przedmiot Umowy
Przedmiotem Umowy jest sprzedaż przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego wraz z dostawą
do siedziby Kupującego materiałów eksploatacyjnych do drukarek według asortymentu
określonego w zestawieniu – stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy.
Sprzedawca zobowiązuje się, że dostarczał będzie oryginalny towar tzn. fabrycznie nowy,
zalecany przez producenta urządzeń drukujących, który nie będzie wzbudzał żadnych
wątpliwości w poprawności działania urządzenia i jego wydajności oraz takie materiały
eksploatacyjne,
które
zostały
wskazane
do
stosowania
nie
powodując
wyłączenia/ograniczenia uprawnień gwarancyjnych, wystawianych przez producenta
urządzenia drukującego. Dostarczone towary odpowiadać będą polskim i europejskim
normom, będą wolne od wad oraz pełnowartościowe w pierwszym gatunku.
Sprzedawca, niezależnie od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, udziela niniejszym
Kupującemu 12 miesięcznej gwarancji jakości na dostarczone towary. Bieg okresu
gwarancyjnego rozpoczyna się z dniem następującym po podpisaniu przez Strony protokołu
odbioru określonego w § 2 ust 5.
Dostawa będzie dokonywana w ilości zgodnej z zamówieniami częściowymi składanymi
w sposób określony w § 2 ust. 4, według cen jednostkowych wymienionych w załączniku nr 1
do Umowy.
W okresie gwarancji Sprzedawca w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia
go (telefonicznie, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej) jest zobowiązany do wymiany
towaru na nowy, wolny od wad. Okres gwarancji zostaje automatycznie przedłużony o czas
naprawy lub wymiany. Wymiana towaru nastąpi na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.
Wykonawca zobowiązany jest do odbioru nieodpłatnie i na własny koszt z siedziby
Zamawiającego zużytych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów
w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia Wykonawcy. Wydanie nastąpi na podstawie protokołu
przekazania. Wykonawca wystawi kartę przekazania odpadu.
§2
Termin i sposób realizacji dostaw
Strony ustalają czas obowiązywania Umowy od dnia zawarcia do dnia 31.12.2020 r.
z zastrzeżeniem, że realizacja dostaw rozpocznie się z dniem 01.01.2019 r.
Rozliczenie zrealizowanych zakupów będzie miało charakter ilościowy i wartościowy.
Kupujący będzie zakupywał towar wg rzeczywistych bieżących potrzeb.
Strony przy wykonywaniu Umowy zobowiązują się do korzystania z Platformy Zakupowej
GPP
(www.aukcjegpp.grudziadz.pl).
Zamówienia
składane
będą
elektronicznie
za pośrednictwem Platformy Zakupowej GPP. Sprzedawca zobowiązany jest potwierdzać
otrzymanie każdego zamówienia poprzez Platformę Zakupową. Termin realizacji każdego
zamówienia wynosi 5 dni roboczych licząc od dnia jego otrzymania. Sprzedawca
zobowiązany jest do powiadomienia Kupującego o terminie dostawy ze wskazaniem jej dnia,
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droga elektroniczną w formie e-maila wysłanego na adres: r.pinuszewski@opec.grudziadz.pl
m.antonowicz@opec.grudziadz.pl
5. Potwierdzeniem każdorazowej dostawy będzie protokół odbioru, którego wzór stanowi
załącznik nr 2 do Umowy, podpisany bez uwag przez przedstawicieli Stron.
6. W przypadku ustalenia przy odbiorze, że dostawa jest niekompletna lub nie spełnia wymogów
określonych w Umowie, Sprzedawca, w terminie 5 dni roboczych, zobowiązany jest do
wymiany towaru na nowy pełnowartościowy lub uzupełnienia braków na koszt własny.
7. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność i ryzyko związane z dostawą towaru do momentu
odbioru przez Kupującego potwierdzonego protokołem, o którym mowa w ust.5.
8. Strony zgodnie postanawiają, że podpisanie niniejszej Umowy nie prowadzi do zaciągnięcia
przez Kupującego jakiegokolwiek zobowiązania o charakterze finansowym ani nie stanowi
zobowiązania do dokonywania zakupów towarów określonych w § 1 ust.1.
9. W przypadku opóźnienia w wykonaniu zobowiązania określonego w ust. 6, Kupujący
uprawniony jest do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym.
10. Dostawa materiałów będących Przedmiotem Umowy odbywać się będzie wyłącznie
w godzinach pracy Kupującego od 7:00 do 15:00.
11. Kupujący zastrzega sobie prawo zamawiania towarów wymienionych w załączniku nr 1 do
Umowy w dowolnej ilości i rodzaju, przy czym Strony zgodnie postanawiają, że podpisanie
niniejszej Umowy nie prowadzi do zaciągnięcia przez Kupującego jakiegokolwiek
zobowiązania o charakterze finansowym ani nie stanowi zobowiązania do dokonywania
zakupów towarów określonych w § 1 ust. 1.
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§3
Wynagrodzenie i warunki płatności
Strony ustalają wstępną wartość Umowy netto na kwotę ……………………….. (słownie:
……………………………… 00/100) złotych netto + należny podatek od towarów i usług (VAT).
Ceny jednostkowe określone w ust. 1 uwzględniają wszelkie koszty, jakie Sprzedawca musi
ponieść w celu realizacji niniejszej Umowy, w tym również koszty transportu do miejsca
dostawy.
Do cen jednostkowych netto zostanie doliczony należny podatek od towarów i usług (VAT)
w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT, który Kupujący jest obowiązany
zapłacić wraz z wynagrodzeniem umowy netto.
Strony postanawiają, że rozliczenie odbywać się będzie na podstawie faktur wystawionych
za zamówioną przez Kupującego, a zrealizowaną przez Sprzedawcę ilość towaru.
Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 5
niniejszej Umowy.
Zapłata następować będzie przelewem w terminie 21 dni od dnia doręczenia Kupującemu
prawidłowo wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy w niej wskazany.
Terminem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Kupującego.

§4
Przedstawiciele Stron
1. Koordynatorem realizacji Umowy ze strony Kupującego będzie: Robert Pinuszewski
tel. 56 45 06 150, e-mail: r.pinuszewski@opec.grudziadz.pl oraz Marek Antonowicz, tel. 56
45 06 149, e-mail: m.antonowicz@opec.grudziadz.pl
2. Koordynatorem Umowy ze strony Sprzedawcy będzie: ……………………… - tel.: ……………..,
e-mail: ………………………………..
3. Zmiana osób wymienionych w ust. 1 i 2 wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony bez
konieczności sporządzania aneksu do Umowy.
§5
Kary umowne
1. Sprzedawca zapłaci Kupującemu kary umowne:
1) za opóźnienie dostawy towarów lub dostarczenie towarów nie odpowiadających wymogom
jakościowym określonym w Umowie w terminie określonym w § 2 ust. 4 w wysokości 5 %
ceny netto zamówionego, a niedostarczonego towaru za każdy dzień opóźnienia;
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2) za odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy przez Kupującego z powodu okoliczności
leżących po stronie Sprzedawcy 20% wartości niniejszej Umowy netto, określonej
w § 3 ust. 1 Umowy;
3) za opóźnienie w wykonaniu obowiązków wynikających z zapisów w § 2 ust. 6 w wysokości
5 % ceny netto towaru podlegającego wymianie lub uzupełnieniu za każdy dzień
opóźnienia;
4) za opóźnienie w wykonaniu obowiązków gwarancyjnych lub wynikających z rękojmi
w wysokości 5 % ceny netto towaru, którego dotyczy zgłoszenie reklamacyjne, za każdy
dzień opóźnienia.
Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Kupujący
zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
Kary określone w ust.1 podlegają kumulacji w przypadku łącznego wystąpienia zdarzeń.
Kupujący zastrzega sobie prawo do kompensaty naliczonych kar umownych z należnościami
Sprzedawcy. Kompensata następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli przez
Kupującego przesłanego listem poleconym wysłanym na adres Sprzedawcy podany
w komparycji Umowy.
Strony postanawiają, że wszelkie zawarte w Umowie postanowienia dotyczące kar umownych
maja charakter autonomiczny w tym znaczeniu, że będą stanowić podstawę dochodzenia kar
umownych również po rozwiązaniu Umowy lub odstąpieniu od Umowy z jakiejkolwiek
przyczyny.
§6
Zakaz zatrudniania pracowników i osób
powiązanych osobiście z pracownikami
Pod rygorem odstąpienia od Umowy przez Kupującego z przyczyn leżących
po stronie Sprzedawcy, bezpośrednio do realizacji Umowy zabrania się zatrudniania
pracowników Kupującego w ramach umowy o pracę lub jakiejkolwiek umowy cywilnoprawnej.
Pod rygorem odstąpienia od Umowy przez Kupującego z przyczyn leżących
po stronie Sprzedawcy, bezpośrednio do realizacji Umowy zabrania się zatrudniania
współmałżonków, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi
pracownik powiązany jest osobiście. Zapis ten w szczególności dotyczy osób
odpowiedzialnych za podpisanie Umowy lub dotrzymanie warunków Umowy.
Powyższe uprawnienia do odstąpienia od Umowy mogą zostać zrealizowane do dnia upływu
okresu obowiązywania Umowy.
W przypadku naruszenia przez Sprzedawcę zakazów określonych w ust. 1
i ust. 2 ujawnionych w trakcie jak i po realizacji Umowy Sprzedawca zapłaci Kupującemu
karę umowną w wysokości 1.000,00 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy
ujawniony przypadek, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2.
§7
Klauzula społeczna
Realizacja Przedmiotu Umowy przez Sprzedawcę nastąpi wyłącznie przy udziale osób
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
Kupujący uprawniony będzie, w czasie trwania Umowy, do kontroli spełnienia przez
Sprzedawcę warunku określonego w ust.1.
Sprzedawca nie może zalegać z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne.
Realizujący Umowę Sprzedawca nie może być skazany za przestępstwo przeciwko prawom
osób wykonujących pracę zarobkową.
Sprzedawca jest zobowiązany realizować Przedmiot Umowy z poszanowaniem zasad bhp.
Za każdy ujawniony przypadek nieprzestrzegania warunków określonych w ust. 1
Sprzedawca zapłaci karę umowną w wysokości 1.000,00 złotych (słownie: jeden tysiąc
złotych 00/100).

§8
Informacje poufne
1. Każda ze Stron zobowiązuje się nie ujawniać osobom trzecim treści Umowy ani żadnych
informacji uzyskanych od drugiej Strony przy wykonaniu Umowy, bez uzyskania uprzedniej

Załącznik nr 1
pisemnej zgody drugiej Strony, chyba że informacje są powszechnie znane, o ile ich
ujawnienie nie nastąpiło w drodze naruszeń postanowień Umowy albo ujawnienie informacji
wymagane jest przez przepis prawa lub przez organ władzy publicznej, albo w związku
z postępowaniem sądowym, arbitrażowym lub innym toczącym się sądem.
2. Powyższe ograniczenie nie dotyczy przekazania informacji przez Kupującego w ramach
Grupy OPEC.
§9
Cesja praw
Żadna ze Stron z nie może przenieść na osobę trzecią ani obciążyć na rzecz osoby trzeciej,
swoich praw wynikających Umowy bez uprzedniej zgody drugiej Strony wyrażonej w formie
pisemnej pod rygorem nieważności, z tym zastrzeżeniem, iż zgoda drugiej Strony nie jest
wymagana wyłącznie na przeniesienie przez Stronę uprawnioną do otrzymania zapłaty
wymagalnych wierzytelności pieniężnych przysługujących jej wobec drugiej Strony.
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§ 10
Postanowienia końcowe
Wszystkie kwestie sporne powstałe na tle wykonywania niniejszej Umowy Strony rozstrzygać
będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory podlegają rozstrzygnięciu
przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Kupującego.
Zmiany postanowień Umowy i jej załączników wymagają formy pisemnego aneksu pod
rygorem nieważności z zastrzeżeniem sytuacji przewidzianej w § 4 ust. 3.
Integralną część Umowy stanowią:
1) Zestawienie asortymentowe – załącznik nr 1;
2) Wzór Protokołu odbioru – załącznik nr 2.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego
oraz odpowiednie obowiązujące przepisy prawa.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem
po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.
Umowa obowiązuje z dniem jej zawarcia.
SPRZEDAWCA:

KUPUJĄCY:

