
Załącznik nr 2 

 

PROJEKT UMOWY 

UMOWA NR ……………. 

Umowa zawarta w dniu ……….... w Konstantynowie Łódzkim pomiędzy: 

 

Gminą Konstantynów Łódzki – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej im. Błogosławionego 

Rafała Chylińskiego, ul. Słowackiego 11, 95-050 Konstantynów Łódzki  

reprezentowaną przez:  

Joannę Markiewicz – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

zwanym dalej Zamawiającym, 

 

a 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

reprezentowanym przez: 

1………………………………………………. 

zwanym dalej Wykonawcą 

 

na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 

r. poz. 1843 z późn. zm.) 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa tonerów, tuszy i bębnów do drukarek,  

w formie zamówień cząstkowych, stosownie do potrzeb Zamawiającego oraz odbiór zużytych 

(wyeksploatowanych) materiałów eksploatacyjnych z drukarek. Szczegółowy  opis  potrzeb  

Zamawiającego  w  zakresie  tonerów, tuszy i bębnów do drukarek zawierający orientacyjne 

ilości dostaw w okresie objętym zamówieniem, został zawarty w formularzu oferty 

stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. Wielkość i termin dostarczenia każdej partii materiałów 

eksploatacyjnych będzie wynikać z jednostronnej dyspozycji Zamawiającego, która przekazana 

będzie Wykonawcy telefonicznie lub drogą elektroniczną.  

2. Dostawy realizowane będą do siedziby Zamawiającego na adres: Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej im. Rafała Chylińskiego, ul. Słowackiego 11, 95 – 050  Konstantynów Łódzki,  

w godzinach od 8:30 do 14:30. 

3. Dostarczane tonery i bębny powinny być: 

a) fabrycznie nowe, nieużywane, nieregenerowane, 

b) opakowane hermetycznie, nie noszące śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz używania, 

c) których wydajność jest co najmniej taka jak materiału oryginalnego zalecanego przez 

producentów sprzętu, 

d) które zapewniają jakość wydruku co najmniej taką, jak materiał oryginalny, zalecany 

przez producenta sprzętu, 

e) które w żadnym stopniu nie naruszają praw patentowych ani innej własności 

intelektualnej, 
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f) w których wszystkie części są nowe, nieużywane, nieuszkodzone, oryginalnie 

zapakowane, 

g) w których zastosowano toner dopasowany do pracy z danym urządzeniem. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia 12 - miesięcznej gwarancji na dostarczone tonery  

i bębny. Termin gwarancji liczony jest od dnia dostawy tych materiałów.  

 

§ 2 

1. Zamawiający jest uprawniony  do sprawdzenia jakościowego i ilościowego dostarczonych 

materiałów biurowych w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od daty odbioru dostawy.  

2. Reklamowanie  braków  ilościowych  i  jakościowych  dostarczonej  partii  materiałów 

biurowych odbywać się będzie drogą telefoniczną lub elektroniczną.  

3. W  razie  stwierdzenia  wad  lub  braków,  Zamawiający  zawiadomi  o  reklamacji Wykonawcę,  

który  udzieli  odpowiedzi  w  ciągu  7  (siedmiu)  dni  od  jej  otrzymania. W przypadku 

bezskutecznego upływu powyższego terminu, reklamacja będzie uważana za uznaną w całości, 

z obowiązkiem załatwienia jej zgodnie z żądaniem Zamawiającego.  

4. Wykonawca jest obowiązany usunąć wadę w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia upływu terminów 

wskazanych w ust. 3 powyżej.   

5. Wybór sposobu usunięcia wad przysługuje Zamawiającemu.  

6. Koszty reklamacji obciążają Wykonawcę.  

7. W przypadku stwierdzenia wad nienadających się do usunięcia lub nieusunięcia przez 

Wykonawcę  wad  w  terminie  i  w  sposób  wskazany  zgodnie  z  procedurą  określoną w ust. 

1  –  4  powyżej,  Zamawiający  uprawniony  jest  do  odstąpienia  od  umowy  ze skutkiem 

natychmiastowym. 

8. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za uszkodzenie sprzętu spowodowane 

używaniem zaoferowanych materiałów eksploatacyjnych.  

9. W przypadku dostarczenia materiałów eksploatacyjnych, których użycie spowoduje 

uszkodzenie urządzenia drukującego, potwierdzone przez przedstawiciela autoryzowanego 

serwisu producenta urządzeń - Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia tych uszkodzeń 

w autoryzowanym serwisie producenta urządzeń na swój koszt w terminie 7 dni od daty 

telefonicznego potwierdzonego faksem lub pisemnie zgłoszenia uszkodzenia przez 

Zamawiającego oraz do zwrotu kosztów związanych z wydaniem opinii/ekspertyzy.  

10. W przypadku, gdy czas naprawy urządzenia, o którym mowa w ust. 9 przekroczy 3 dni robocze, 

na żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na czas naprawy urządzenie 

zastępcze o takich samych lub wyższych parametrach i funkcjonalności na koszt Wykonawcy.  

11. W przypadku trwałego uszkodzenia urządzenia drukującego z przyczyn, o których mowa w ust. 

9 (braku możliwości dokonania naprawy) Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia 

fabrycznie nowego urządzenia o takich samych lub wyższych parametrach (standardzie  

i funkcjonalności) lub zwrotu kosztów brutto zakupu nowego urządzenia takiego samego lub 

innego, o takim samym lub niegorszym standardzie i funkcjonalności oraz takich samych 

parametrach lub parametrach lepszych. 
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12. W przypadku, gdy toner spowoduje zabrudzenie mechaniczne urządzenia przez wysypujący się 

wkład barwiący, Wykonawca zobowiązany będzie do oczyszczania urządzenia na własny koszt 

w terminie 48 godzin od otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego.  

13. Dostarczane w ramach Umowy materiały eksploatacyjne muszą posiadać na opakowaniach 

zewnętrznych: informację o producencie, nazwę (symbol) materiału eksploatacyjnego, opis 

zawartości, wskazanie urządzenia/urządzeń do jakiego/jakich dany materiał eksploatacyjny jest 

przeznaczony.  

14. Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnego odbioru zużytych tonerów, tuszy i bębnów 

dostarczonych przez Wykonawcę z siedziby Zamawiającego po telefonicznym uzgodnieniu  

z Zamawiającym, w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.  

 

§ 3 

1. Całkowita cena przedmiotu umowy określonego w § 1 wynosi: netto – ……… zł  (słownie zł: 

……………………….. zł),  cena  brutto  –  …………zł  (słownie zł: …………………….. zł). 

2. Podane w ust. 1 wynagrodzenie obejmuje koszty transportu, opakowania bezzwrotnego, 

ubezpieczenia, odbioru zużytych tonerów i bębnów a także wszelkie inne koszty.  

3. Umowa    obowiązuje  w  terminie  od  dnia 01.01.2021 r. do dnia    31.12.2021 roku    lub do  

wyczerpania  kwoty, o której mowa  ust. 1 jeżeli nastąpi to przed upływem terminu,  na  jaki 

umowa została zawarta. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania stałych cen netto przez cały okres trwania umowy. 

 

§ 4 

1. Każdorazowa dostawa asortymentu zamawiana będzie u Wykonawcy  

e-mailowo lub telefonicznie przez upoważnione osoby Zamawiającego.  

W zamówieniu Zamawiający określi ilości i asortyment artykułów. 

2. Realizacja zamówienia odbędzie się niezwłocznie po dokonaniu zamówienia 

 

§ 5  

1. Należność za dostarczone w danej partii tonerów, tuszy i bębnów będzie regulowana na 

podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę za realizację danej dostawy. 

2. Cena określona w ust. 1 będzie  ceną obliczoną w oparciu o ceny jednostkowe określone  

w ofercie Wykonawcy i obejmuje całkowitą należność, jaką Zamawiający zobowiązany jest 

zapłacić  za  wykonanie  danej  partii  zamówienia.  Cena  obejmuje  wszelkie  koszty i opłaty 

związane  z jego realizacją, w szczególności: koszty opakowania, ubezpieczenia,  transportu 

oraz inne niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym podatek 

VAT.  

3. Prawidłowo wystawione faktury/rachunki  powinny wskazywać jako  

Nabywcę: ……………………………..  

Odbiorcę: ………….. 

Niewłaściwie wystawiona faktura zostanie zwrócona na adres wystawcy.  

4. Zapłata dokonywana będzie przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty 

doręczenia faktury VAT. 
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5. Za dzień dokonania płatności przez Zamawiającego uznaje się dzień obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego.  

6. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich 

fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla którego zgodnie  

z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek 

VAT.  

7. Zamawiający będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 

płatności tzw. split payment. 

8. Podzieloną płatność tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach 

bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty 

dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany 

do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata 

odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0%. 

9. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności  

w systemie podzielonej płatności tzw. split payment.  

 

§ 6 

1. Osobą odpowiedzialną za realizację dostaw ze strony Wykonawcy jest: 

………………………………………… adres e-mailowy:……………  tel. ………………… 

2. Osobą odpowiedzialną za zgodność wystawianych faktur pod względem merytorycznym  

i cenowym z zawartą umową oraz do składania zamówień  

i przyjmowania dostaw jest …………………..,  adres e-mailowy: …………….; telefon: 

……………………..  

 

§ 7 

1. Dostarczane artykuły powinny bezwzględnie spełniać kryteria określone  w formularzu 

ofertowym. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:  

a. Wykonawca nie rozpoczął dostawy bez uzasadnionej przyczyny oraz nie kontynuuje jej 

pomimo wezwania złożonego na piśmie przez Zamawiającego.  

b. Pojawiają się istotne, powtarzające się (co najmniej 3-krotnie) uchybienia  

w zakresie jakości dostarczanych materiałów (Wykonawca dostarcza artykuły nie 

spełniające wymagań określonych przez Zamawiającego). 

3. Strony  mogą  wypowiedzieć  umowę  z  zachowaniem  1 - miesięcznego  okresu  

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego lub  w  terminie krótszym za 

porozumieniem Stron. 

 

§ 8 

Ilości podane w Formularzu ofertowym są ilościami szacunkowymi, co może spowodować 

zmniejszenie wartości umowy, a Wykonawca zobowiązuje się do niedochodzenia żadnych roszczeń 

finansowych z tytułu zmniejszenia wartości umowy lub niewykorzystania ilości podanych w formularzu 

ofertowym. 
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§ 9 

1. Zamawiający dopuszcza zmiany do umowy w następujących przypadkach: 

a. w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego 

przedmiotem zamówienia dopuszcza się zmianę na nowy produkt o tych samych bądź 

lepszych parametrach po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie; 

b. zmiany osób reprezentujących strony i odpowiedzialnych za realizację postanowień 

umowy; 

c. zmianę rachunku bankowego i innych danych stron; 

d. zmianę stawki podatku VAT - zmiana ceny brutto poszczególnych artykułów następuje 

z dniem wejścia w życie aktu prawnego powodującego zmianę stawki podatku VAT. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia umowy w przypadku niewykorzystania 

wartościowego w okresie jej trwania, ale nie dłużej niż na kolejne 12 miesięcy.  

3. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają zgodnej woli obu stron oraz wymagają 

formy  pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczane w granicach ujętych w niniejszej 

umowie. 

 

§ 10 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

2. Spory i inne niejasności strony będą się starały załatwiać polubownie,  

a w ostateczności w sądzie właściwym terytorialnie dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron.  

4. Integralną częścią umowy jest: 

a. Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                           WYKONAWCA: 

 


