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      Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego                                                                                                        
 

U M O W A Nr ………..2016 
   
zawarta w dniu………………………. 2016 roku pomiędzy …………………………………….. reprezentowanym przez 
………………………………………………………, zwanym dalej "Zamawiającym", a  ……………………………………., 
którą reprezentuje ……………………………………………………………..,zwanym dalej ''Wykonawcą''  
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego 
rozstrzygniętego w dniu …………………….2016 roku Strony zawierają umowę następującej treści: 
 

 
§1 

1. Przedmiotem umowy jest: 
1) sprzedaż Zamawiającemu wraz z dostawą nowych, nieużywanych materiałów eksploatacyjnych do 

urządzeń drukujących i drukująco – skanujących Zamawiającego, 
2) świadczenie usług serwisowych dla urządzeń drukujących i drukująco – skanujących Zamawiającego.  

2. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca będzie ponadto odbierał zużyte materiały 
eksploatacyjne objęte przedmiotem umowy celem ich utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa.  

3. Szczegółowy zakres zamówienia, w tym wykaz zamawianych materiałów eksploatacyjnych oraz wykaz 
urządzeń drukujących i drukująco – skanujących stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  

 
§2 

1. Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do 31 grudnia 2016 roku. Umowa wygaśnie wcześniej 
automatycznie w przypadku wykorzystania w całości zakontraktowanych środków tj. wypłacenia 
Wykonawcy całości maksymalnego wynagrodzenia o którym mowa w § 6. W przypadku nie 
wykorzystania całości zakontraktowanych środków umowa wygasa z ostatnim dniem na jaki została 
zawarta.    

2. Dostawa i rozładunek materiałów będących przedmiotem zamówienia następować będzie na koszt 
Wykonawcy do lokalizacji Zamawiającego, w terminie 2 dni od dnia złożenia zamówienia.  
W przypadkach uzasadnionych pilną potrzebą zamówienie złożone do 1000 winno być zrealizowane 
następnego dnia.  

3. Usługi serwisowe odbywać się będą w miejscu zainstalowania urządzeń wymagających naprawy.  
W przypadku konieczności wykonania prac naprawczych w siedzibie Wykonawcy, Zamawiający oczekuje 
uruchomienia na czas naprawy urządzenia zastępczego dostarczonego przez Wykonawcę.  
 

§3 
1. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i zapewnia, że 

dostarczone materiały będą: 
1) oryginalne, fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, 
2) najwyższej jakości określonej dla danego asortymentu, 
3) posiadały dokumenty dopuszczające je do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wynikające  

z obowiązujących przepisów. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia tych dokumentów na 
każde wezwanie zamawiającego. 

2. Wykonawca oświadcza, że obowiązki których się podjął do wykonania na podstawie niniejszej umowy  
są mu znane, że nie zgłasza do nich zastrzeżeń i na tej podstawie potwierdza swoją zdolność  
i gotowość do ich wykonania zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na swój koszt utylizację lub recykling zużytych materiałów 
eksploatacyjnych odebranych od Zamawiającego. 
 

§4 
1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z postanowieniami umowy 

oraz zgodnie ze swoją ofertą.  
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2. Dostarczane przez Wykonawcę materiały muszą mieć w chwili dostawy co najmniej 12 – miesięczny 
okres ważności, powinny być fabrycznie nowe i znajdować się w oryginalnym opakowaniu oraz być 
wolne od wad fizycznych. 

3. Dostawy materiałów eksploatacyjnych do Zamawiającego będą realizowane sukcesywnie, w miarę 
potrzeb Zamawiającego i na podstawie zleceń jednostkowych przekazywanych pisemnie, faksem, 
pocztą elektroniczną lub telefonicznie. 

4. Dostawy materiałów eksploatacyjnych będą realizowane w dni robocze w godz. od 900 do 1500. Muszą 
być one zapakowane w sposób przyjęty dla określonej grupy materiałów, gwarantujący ochronę przed 
ich uszkodzeniem w czasie ładowania, transportu i rozładowywania. 

5. Wykonawca dostarczy materiały na własny koszt w terminie 2 dni od daty otrzymania zamówienia.  
W przypadkach uzasadnionych pilną potrzebą zamówienie złożone do 1000 winno być zrealizowane 
następnego dnia. 

6. Jeżeli Zamawiający stwierdzi wady ilościowe lub jakościowe w dostarczonych materiałach zgłosi 
Wykonawcy zastrzeżenia i odmówi przyjęcia materiałów w całości. Wykonawca w termie nie dłuższym 
jak 2 dni uzupełni zamówienie lub wymieni materiały na wolne od wad. Termin w którym wady zostaną 
ostatecznie usunięte przez Wykonawcę  będzie uważany przez Strony umowy za termin wykonania 
zlecenia jednostkowego. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru zużytych materiałów w terminie 5 dniu roboczych od daty 
otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego.  

8. Jeżeli w trakcie trwania umowy Zamawiający stwierdzi, że wydajność, jakość lub niezawodność 
dostarczonych produktów równoważnych odbiega od parametrów produktów oryginalnych 
rekomendowanych przez producenta urządzenia lub jeżeli produkt nieprawidłowo sygnalizuje lub  
w ogóle nie sygnalizuje zużycia materiału eksploatacyjnego, Wykonawca na żądania Zamawiającego w 
terminie nie dłuższym jak 2 dni od dnia otrzymania żądania Zamawiającego wymieni materiał 
eksploatacyjny na spełniający wymagania. Z tytuły wymiany materiałów Wykonawca nie obciąży 
Zamawiającego żadnymi dodatkowymi kosztami. 

9. Wykonawca będzie wykonywał usługi serwisu i konserwacji urządzeń drukujących przy pomocy osób 
posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe pozwalające na sprawne wykonanie 
usługi. 

10. Usługi serwisu urządzeń drukujących powinny być wykonane u Zamawiającego, w miejscu 
zainstalowani sprzętu, chyba, że zakres naprawy wymusza wykonanie jej poza lokalizacją 
Zamawiającego. W takim przypadku na czas naprawy Wykonawca zapewni nieodpłatnie urządzanie 
zastępcze natomiast na urządzanie Zamawiającego wystawi pokwitowanie. 

11. Wykonanie napraw serwisowych sprzętu musi nastąpić w terminie nie dłuższym jak 5 dni roboczych od 
momentu zgłoszenia awarii. Przekroczenie tego terminu jest dopuszczalne tylko i wyłącznie w sytuacji 
w której zaistnieją obiektywne okoliczności, na które Wykonawca nie miał wpływu. W takim przypadku 
Wykonawca jest zobowiązany wykazać istnienie takich okoliczności, powiadomić o ich istnieniu  oraz 
wskazać nowy termin zakończenia naprawy na piśmie. 

12. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca dokona, co najmniej jednej nieodpłatnej 
konserwacji wszystkich urządzeń drukujących i skanująco – drukujących znajdujących się na 
wyposażeniu Zamawiającego, objętych niniejszą umową.            
 
 

§5 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji w stosunku do dostaw materiałów eksploatacyjnych. 
2. W wyniku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji zakres przedmiotu zamówienia  

w odniesieniu do materiałów eksploatacyjnych może być pomniejszony o 30% w stosunku do wartości 
określonej w § 6 ust. 1 pkt 1. W przypadku jednostek funkcjonujących w oparciu o dotacje celowe  
z budżetu państwa, których otrzymanie warunkuje dokonanie zakupów materiałów eksploatacyjnych 
przedmiot zamówienia może być pomniejszony o więcej jak 30% w stosunku do wartości określonej  
w § 6 ust. 1 pkt 1.   

3. Zastosowanie prawa opcji poprzez zmniejszenie ilości w danej pozycji asortymentowej może (ale nie 
musi) prowadzić do zwiększenia zamawianych ilości z innej pozycji asortymentowej. Zmiany ilościowe 
w poszczególnych pozycjach nie spowodują zmiany cen jednostkowych ani nie wymagają zmiany 
umowy w formie aneksu.   
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4. W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu do wysokości 
wynikającej z rzeczywistych ilości dostaw materiałów eksploatacyjnych. Z tego tytułu Wykonawcy nie 
będzie przysługiwać żadne dodatkowe roszczenie. 

 
 

§6 
1. Ceny jednostkowe za materiały eksploatacyjne zostały określone w załączniku nr 1 do umowy i są 

niezmienne przez cały okres jej obowiązywania. 
2. Cena całkowita za wykonanie przedmiotu umowy, nie może przekroczyć kwoty brutto: 

.............................................zł (słownie:……………………………………………………………...........). 
3. Z tytułu świadczenia usługi serwisowej Zamawiający wypłaci Wykonawcy …………………………………. zł 

brutto (słownie:……………………………………………………………………) za każdą godzinę świadczenia usługi. 
4. Ceny zawierają obowiązujący podatek VAT oraz koszty transportu. 
5. Ostateczna wartość wynagrodzenia umownego, określona będzie na podstawie rzeczywistych ilości 

dostaw materiałów eksploatacyjnych według cen określonych przez Wykonawcę w ofercie a także 
według rzeczywistych ilości godzin świadczenia usługi serwisowej. 

6. Materiały eksploatacyjne w ilościach przekraczających te wskazane w załączniku – zakupione będą  
w cenach tam podanych, a ilości w poszczególnych pozycjach mogą ulec zmianie. 

7. W przypadku nie wyczerpania przez Zamawiającego w okresie trwania umowy asortymentu i ilości 
artykułów, o których mowa w § 1 umowy Wykonawca nie będzie rościć żadnych żądań wobec 
Zamawiającego. 

8. Zamawiający dokonywać będzie płatności na konto Wykonawcy wskazane w fakturze w terminie 14 dni 
od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury   

 
§7 

1. Na dostarczone materiały Wykonawca udziela gwarancji na okres 24 miesięcy od daty dostarczenia 
Zamawiającemu zamówionych materiałów eksploatacyjnych, chyba że gwarancja producenta udzielana 
jest na dłuższy okres.  

2. Wszystkie koszty związane ze świadczeniem gwarancji ponosi Wykonawca. 
3. W przypadku stwierdzenia przez Zabawiającego wad lub uszkodzeń materiałów eksploatacyjnych  

w okresie gwarancyjnym, Zamawiający zawiadomi o nich Wykonawcę na piśmie, faksem, telefonicznie 
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do odbioru reklamowanego materiału od Zamawiającego na swój koszt 
oraz do jego naprawienia lub wymiany na nowy i pozbawiony wad w terminie maksymalnie 2 dni 
roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o wadzie. W sytuacjach wyjątkowych, za zgodą 
Zamawiającego, termin wymiany reklamowanych materiałów może ulec wydłużeniu. 

5. W przypadku uszkodzenia urządzeń drukujących u Zamawiającego, wynikających z niewłaściwego 
działania dostarczonych materiałów eksploatacyjnych, Wykonawca usunie usterki na własny koszt oraz 
odbierze od Zamawiającego całość dostarczonego materiału eksploatacyjnego danego typu, który 
spowodował awarię, a także w jego miejsce dostarczy fabrycznie nowe materiały eksploatacyjne  
w terminie dwóch dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy o stwierdzonym uszkodzeniu 
sprzętu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ustalenia przyczyny uszkodzenia urządzenia 
drukującego w autoryzowanym serwisie. W przypadku stwierdzenia, że źródłem uszkodzenia była 
wadliwość dostarczonych przez Wykonawcę materiałów eksploatacyjnych, koszty takiego badania 
ponosi Wykonawca. Na czas naprawy uszkodzonego urządzenia, Wykonawca na wezwanie 
Zamawiającego dostarczy na swój koszt urządzenie zastępcze o parametrach takich samych jak 
urządzenie eksploatowane przez Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia 
przez Zamawiającego.    

6. Jeżeli w trakcie trwania umowy Zamawiający stwierdzi, iż wydajność, jakość lub niezawodność 
dostarczonych materiałów eksploatacyjnych odbiega od parametrów produktu oryginalnego 
rekomendowanego przez producenta urządzeń drukujących lub jeżeli dostarczony produkt nie 
sygnalizuje stanu zużycia tonera lub innego materiały eksploatacyjnego, Wykonawca na żądanie 
Zamawiającego wymieni na swój koszt wadliwe materiały na materiały spełniające wymagania 
Zamawiającego, bez obciążenia Zamawiającego jakimikolwiek dodatkowymi kosztami, w terminie 2 dni 
roboczych od dnia zgłoszenia. 
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7. Wykonawca udzieli 6 – miesięcznej gwarancji na wykonana usługę serwisową oraz 24 – miesięczną 
gwarancję na wykorzystane do naprawy części, chyba że producent danej części udziela dłuższej 
gwarancji. 
 

§8 
1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) za opóźnienie w dostarczeniu zamówionych materiałów wg. asortymentu i ilości określonej  
w zamówieniu w wysokości 0,5 % wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia, 

2) za opóźnienie w dostarczeniu materiałów w miejsce wadliwych w wysokości 0,5 % wartości 
zamówienia za każdy dzień opóźnienia; 

3) w wysokości 30 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 2 w przypadku odstąpienia od 
umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody. 
 

§ 9  
Poza wypadkami określonymi w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy, z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy w przypadku: 

a) nienależytego wykonywania postanowień niniejszej umowy, 
b) trzykrotnego dostarczenia przez Wykonawcę materiałów eksploatacyjnych innych niż będące 

przedmiotem zamówienia lub niezgodnych z postanowieniami umowy, 
c) zwłoki w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczającej 7 dni roboczych. 

 
§10 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 
 

§11 
Zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§12 

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sądy właściwe miejscowo dla 
Zamawiającego. 
 

§13 
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
 
 

WYKONAWCA   ZAMAWIAJĄCY 
 


