
Załącznik  Nr  2 do  Zapytania  ofertowego  nr  5fWŁiI/2020
UMOWA  NR...............  Projekt

W  dniu..................2020r.  w  Nowym  Sączu  została  zawarta  umowa  porniędzy:

Karpackim  Oddziałem  Straży  Granicznej  Imienia  1 Pułku  Strzelców  Podhalańskich  z siedzibą
w Nowym  Sączu  przy  ul. 1 Pułku  Strzelców  Podhalańskich  5, 33-300  Nowy  Sącz,  zwanym  w dalszej
części  umowy  Zamawiającym,  reprezentowanym  przez:
Zastępcę  Komendanta  Karpackiego  Oddziału  SG -
przy  kontrasygnacie

Głównego  Księgowego  Karpackiego  Oddziału  SG -
a

zwanym  w  dalszej  części  umowy  Wykonawcą,
reprezentowanym  przez:

o następującej  treŚci:
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Przedrniotem  umowy  jest  dostawa  materiałów  eksploatacyjnych  do urządzeń  drukujących  dla  potrzeb
Karpackiego  Oddziału  Straży  Granicznei  zgodnie  z poniższym  wykazem:

Toner  do dnukarki  Konica  Minolta  308 Czarny  /TN  -324K szt 6
Toner  do drukarki  Konica  Minolta  458e  Czarny  /IN  -  516/ szt 5
Toner  do dnukarki  Konica  Minolta  458 Czarny  /TN  -  515/

szt 7
Toner  do drukarki  Konica  Minolta  454e  Czarny  /TN  -  513/ szt 10
Toner  do dnikarki  HP  LASERJET  M28A  /CF244A/

szt 4
Toner  do drukarki  HPLJ  1010/1020  /Q2612A/

szt 3
Toner  do drukarki  FłPLJ  2055DN  /CE505X  HP(05X) szt ,=lToner  do drukarki  LASEROWEJ  HP  LJ  PRO  M401DNE  80A  CF280 szt -lToner  do dnikarki  Xerox  6280  -  106R01403/b1ack/

szt 3
Tonerdo  dnikarkiXerox6280-106R01389/magenta/

szt 5
Toner  do drukarki  Xerox  6280  -  106R01390/ye11ow/

szt 5
Toner  do drukarki  Xerox  6280  -  106R01388/cyan/

szt 5
Toner  do drukarki  LEXMARK  -120  /12016SE/

szt 10
Toner  do drukarki  BROTHER  HL-2250DN  /TN2220/

szt 1
Toner  do urządzenia  wielofiinkcyjnego  BROTHER  MFC-8880DN  /TN  -3280/ szt 2
Bęben  do urządzenia  wielofiinkcyjnego  BROTHER  MFC-8880  DN  /DR  3200/ szt 1
Toner  do urządzenia  wielofunkcyjnego  BROTHER  MFC-7440  /TaN 2120/ szt 1
Toner  do  urządzenia  wielof.  BROTHER  DCP-L2540DN-  TN2320 szt 5
Głowica  do plotera  HPDJ  500  BLACK/C4810A

szt 1
Głowica  do plotera  HPDJ  500  YELL0W/C4813A/

szt I
Głowica  do plotera  HPDJ  500  MAGENTA  /C48  12A

szt I
Głowicadop1oteraFłPDJ500  CYAN/C4811A

szt 1
Toner  do faxu  Panasonic  KX-FL  613 /KX-FA83E/ szt 5
Toner  do drukarki  XEROX  7500DN  CZARNY  /106R0144/ szt 1
Toner  do dnikarki  XEROX  7500DN  CYAN  /106R01440/

szt 1
Toner  do drukarki  XEROX  7500DN  YELL0W/106R01443/ szt 1
Toner  do dnikarki  XEROX  7500DN  MAGENTA  /106R01441/ szt 1i Wkładdop1oterHPDesignJetT52036"711-CZl29A/CZARNY/

szt 3
iWkład do ploter HP DesignJet T520 36" /Color/ 711-CZl30A,CZ131A,CZ132A kpl 3

Toner  do  urządzenia  wielof.  SHARP  MX5070N  - MX-60GTBA/CZARNY/ szt 2
Toner  do dnikarki  LEXMAR_K  MS  810n  /52D2000/ szt 2
Wkład  do drukarki  Canon  Pixma  IP 1 10/PGI-35  black/ szt 2
Wkład  do drukarki  Canon  Pixma  IP 110  /CLI-36  kolor/ szt 2
Pas transferowy  -  BELT  UNIT  do dnikarki  OKI  ES8473/44846204/ szt 31Pojemnik  na zużyty  tusz  CANON  MC-08  , szt iiGłowicadoploteraCANONIPF8400/PF-05/

 iI szt iiBęben  do drukarki  Konica  Minolta  Bizhub  223  DR-4  1 1/ szt 1
Fuser  unit  do drukarki  Konica  Minolta  454e  /A02E561  lOO/ szt I
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Wykonawca  na materiały  dostarczone  zgodnie  z e) 1 udziela  gwarancji  na okres:  ...........  rniesięcy  na

wszystkie  materiały  liczony  od dostawy  przedrniotu  umowy  przez  Zamawiającego.
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l.  Miejscem  dostawy  będzie  magazyn  Karpackiego  Oddziału  SG  w  Nowym  Sączu  przy  ul.  I Pułku

Strzelców  Podhalańskich  5 znajdujący  się  na parterze  budynku  nr  7.

2. Osobą  odpowiedzialną  za realizację  umowy  ze strony  Zamawiającego  jest...............

3. OsobąodpowiedzialnązareaIizacjeumowyzestronyWykonawcyjest.....................
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1. Strony  ustaliły  wartość  brutto  umowy  w kwocie..........(słownie:  ...............)

2. Powyższa  cena  nie  ulega  zmianie  w okresie  obowiązywania  umowy.
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1. Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną:

a. za zwłokę  w oddaniu  określonego  w  umowie  przedmiotu  w wysokości  O,05%  wynagrodzerńa

umownego  brutto  zgodnie  z e) 4 ust.l,  za każdy  dzień  zwłoki

b. z tytułu  odstąpienia  od umowy  z przyczyn  zależnych  od Wykonawcy  w wysokości  5%  od

całości  wynagrodzenia  umownego  (brutto)  zgodnie  z Eg 4 ust.l.

2. Roszczerńe  o zapłatę  kar  umownych  z tyiułu  zwłoki  -  ustalonych  za każdy  rozpoczęty  dzień  zwłoki

staje  się  wymagalne:

a. za pierwszy  rozpoczęty  dzień  zwłoki  -  w tym  drńu

b. za każdy  rozpoczęty  następny  dzień  zwłoki  -  odpowiednio  w każdym  z tych  dni.

3. Niezależnie  od kar  umownych  Zamawiający  moźe  dochodzić  odszkodowarńa  uzupełrńającego  do

wysokości  poniesionej  szkody.

4. Wykonawca  oświadcza,  że wyraża  zgodę  na potrącenie  z faktur,  w rozurnieniu  art.  498  i499  kodeksu

cywilnego,  powstałej  należności  z tytułu  kar  umownych.  Jednocześie  Wykonawca  oświadcza,  że

powyższe  nie  zostało  założone  pod  wpływem  błędu,  ani  nie  jest  obarczone  jakąkolwiek  inną  wadą

oświadczerńa  woli  skutkującą  jego  rńewaźnością.  Zamawiający  oświadcza,  że wystawi  Wykonawcy

notę  w termirńe  21 dni  od drńa  dokonania  potrącenia,  zawierającą  szczegółowe  naliczerńe  kary

umownej  w przypadku  zaistniałej  w/w  sytuacji.
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Termin  realizacji  dostawy:  do  30 listopada  2020r.
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l. Wynagrodzenie  będzie  płatne  po zrealizowaniu  usługi  przez  Wykonawcę.  Wykonawca  dostarczy

prawidłowo  wystawioną  fakturę  do Zamawiającego  w terminie  do 7 dni  od  daty  wykonarńa  umowy.

2. Za datę  zapłaty przyjmuje  się  datę  obciążenia  rachunku bankowego Zamasvia5ącego.

3. W przypadku  błędnie  podanego  na  fakturze  numeru  konta  bankowego,  koszty  związane

z dokonaniem  przelewu  (koszty  manipulacyjne)  któiymi  bank  obciąży  Zamawiającego  pokryje

Wykonawca.  W  przypadku  gdy  podany  na fakturze  rachunek  bankowy  nie  spełnia  warunków  MPP,

opóźnienie  w  dokonaniu  płatności  nie  stanowi  dla  Wykonawcy  podstawy  do  żądania  od

Zamawiającego  jakichkolwiek  odsetek/odszkodowań  lub innych  roszczeń  z tytułu  dokonania

nieterminowej  płatności.

3. Wykonawca  wystawi  fakturę  VAT,  wskazując  jako  płatnika:

Karpacki  Oddział  Straży  Granicznej

Imienia  I Pułku  Strzelców  Podhalańskich

zsiedzibą  w  Nowym  Sączu

33-300  Nowy  Sącz,  ul.  1 Pułku  Strzelców  Podhalańskich  5

NIP  734-35-39-676,  REGON  364454414

Termin  realizacji  faktury:  do  21 dni  od daty  otrzyn'iania  faktury  przez  Zamawiającego,  przelewem  na

konto  Wykonawcy.
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Wszelkie  zmiany  i uzupełnierńa  niniejszej  umowy  mogą  być  dokonywane  wyłącznie  w formie  pisemnej

pod  iygorem  niewaźności.
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W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu  Cywilnego.
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Ewentualne  spory,  które  mogą  wyniknąć  z realizacji  niniejszej  umowy,  rozstrzygną  Sądy  Powszechne
właściwe  ze względu  na siedzibę  Zamawiającego.
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Umowa  została  sporządzona  w 2 jednobrzrniących  egzemplarzach,  z czego  jeden  egzemplarz  otrzymuje
Wykonawca,  1 egzemplarz  otrzymuje  Zamawiający

Załączniki  do umowy:

Załącznik  Nr  1 - Diuk  oferty  wykonawcy.

WYKONAWCA
ZAMAWIAJĄCY
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