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UMOWA NR ……. / 2018 

 

Zawarta w Warszawie w dniu ……………… r., pomiędzy: 

Centralną Biblioteką Rolniczą im. Michała Oczapowskiego w Warszawie,  

ul. Krakowskie Przedmieście 66, 00-950 Warszawa, NIP 525 15 74 557, reprezentowaną 

przez:  

- Dyrektora – Zbigniewa Filipkowskiego  

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM  

a 

Firmą ………………………….. z siedzibą w ……………….., ul. …………….…………….,  

NIP ………………………..,  reprezentowana przez ………………………………………. 

zwanym dalej WYKONAWCĄ, 

łącznie zwanych: STRONAMI 

o treści następującej: 

§ 1. 

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż oraz sukcesywna dostawa tonerów, tuszy do drukarek, 

kopiarek na rzecz Zamawiającego, których szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 1 do 

umowy, stanowiący jej integralną część. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w §2 

niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia przez cały okres trwania umowy, 

bądź do czasu wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację umowy. 

 

 

§ 2. 

1. Wykonawca oświadcza, że dostarczane produkty są: 

a) fabrycznie nowe, w oryginalnych opakowaniach (bez śladów użytkowania), 

nieregenerowane oraz nieprefabrykowane, pochodzące z bieżącej produkcji, do 

których wytworzenia użyto wyłącznie komponentów w 100% nowych, 

b) zapewniają kompatybilność pracy z urządzeniami Zamawiającego, 

c) opakowane w sposób umożliwiający ich identyfikację (informacja do jakiego 

urządzenia dany produkt jest stosowany, parametry techniczne) bez konieczności 

naruszania opakowania, 

d) dopuszczone do obrotu na terytorium Polski.  

2. Zamawiający dopuszcza dostawę tonerów nieoryginalnych tzw. zamienników dobrej 

jakości na wybrane modele drukarek (opis w Formularzu cenowym).  

3. Przedmiot umowy zostanie dostarczony na koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby 

Zamawiającego i wniesiony do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń, po 

uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego o terminie dostawy. 

4. Realizacja dostaw odbywać się będzie zgodnie z zamówieniami Zamawiającego, w 

terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze, licząc od dnia następnego po otrzymaniu 

zamówienia od Zamawiającego. 
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5. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie 

lub w inny uzgodniony sposób w godzinach od 8:00 do16:00. 

6. W przypadku dostawy produktów złej jakości, która spowoduje uszkodzenie sprzętu po 

stronie Zamawiającego, kosztem naprawy z tego tytułu zostanie obciążony Wykonawca. 

Za podstawę żądania przez Zamawiającego naprawy drukarki (włączając w to wymianę 

bębna lub głowicy) uważa się pisemną opinię autoryzowanego serwisu producenta 

drukarki. Naprawa drukarki wykonana zostanie w autoryzowanym serwisie producenta 

drukarki. 

7. W przypadku dostarczenia produktów niezgodnych ze złożoną ofertą lub wadliwych, 

Zamawiający zwróci niezgodny czy wadliwy towar na koszt Wykonawcy, a Wykonawca 

będzie zobligowany do dostarczenia towaru zgodnego z wymogami Zamawiającego w 

ciągu 48 godzin (w dni robocze) od momentu zgłoszenia reklamacji. 

8. Jeżeli w trakcie trwania umowy Zamawiający stwierdzi, że wydajność, jakość lub 

niezawodność dostarczonych produktów równoważnych nie spełnia parametrów 

produktu oryginalnego (OEM) lub jeżeli urządzenie nie będzie sygnalizować stanu 

zużycia tuszu lub tonera, albo raportować liczby kopii tak, jak robiło to z 

wykorzystaniem materiałów OEM, Zamawiający zażąda od Wykonawcy zamiany 

produktu na nowy bez dodatkowej dopłaty. 

9. W przypadku reklamacji materiałów zamiennych, przekraczającej 20% ogólnej ilości dla 

danego asortymentu, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany pozostałej w magazynie 

Zamawiającego partii asortymentu na produkty wytworzone i zalecane przez producenta 

drukarek, w terminie 72 godzin od momentu zareklamowania ilości przekraczającej próg 

20%. 

10. Wykonawca ponosi ryzyko utraty bądź uszkodzenia przewożonych produktów do 

momentu ich odebrania przez Zamawiającego. 

11. Wielkość każdej dostawy produktów oraz ich rodzaj będzie wynikać z jednostronnej 

dyspozycji osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia po stronie Zamawiającego. 

12. Wykonawca przez cały okres trwania umowy zobowiązany jest do stosowania cen 

jednostkowych podanych w załączniku nr 1 do umowy oraz w złożonej ofercie. 

13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość: 

a) ograniczenia ilości każdego zamówienia bez jakichkolwiek konsekwencji 

finansowych na rzecz Wykonawcy, 

b) zamiany w ramach asortymentu wymienionego w ofercie ilości poszczególnych 

produktów (zwiększenie ilości danego artykułu z jednoczesnym zmniejszeniem ilości 

artykułu, którego zapotrzebowanie zmalało lub zmianę zamówienia z  tonera na bęben 

do drukarki, w przypadku zaistnienia takiej konieczności). W takim przypadku 

Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania cen jednostkowych artykułów podanych 

w ofercie i uzgodnienie ceny bębna z Zamawiającym. Zmiany, o których mowa 

powyżej, nie przekroczą wartości określonej w § 3 ust. 1. 

 

 

§ 3. 
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1. Strony zgodnie ustalają łączną wartość brutto umowy na kwotę ……………………. zł 

(słownie złotych: ……………………………………………………………..), w oparciu 

o ofertę Wykonawcy. 

2. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za przedmiot umowy faktycznie dostarczony i 

odebrany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń. 

3. Wynagrodzenie wynikać będzie z rzeczywiście zrealizowanych zamówień (rzeczywiście 

dostarczonych tonerów, tuszy) potwierdzonych przez Zamawiającego, ale nie może 

przewyższyć maksymalnej wartości umowy, o której mowa w ust. 1. 

4. Podstawą do dokonania zapłaty za wykonaną dostawę będzie faktura VAT wystawiona 

przez Wykonawcę z osobna dla każdej z dostaw i dostarczona w terminie 7 dni od dnia 

odbioru dostawy na adres: Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego, 

ul. Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność przelewem na rachunek bankowy wskazany 

przez Wykonawcę w treści faktury, w terminie do 14 dni od daty prawidłowo 

wystawionej faktury. 

6. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających 

z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

7. Na realizację umowy zostały zabezpieczone środki finansowe w budżecie Centralnej 

Biblioteki Rolniczej.  

 

§ 4. 

Niniejsza umowa obowiązuje od dnia podpisania do dnia 31.12.2018 r. lub do wyczerpania 

kwoty, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, w zależności, które ze zdarzeń nastąpi 

jako pierwsze.  

 

§ 5. 

Wykonawca udziela Zamawiającemu 12 miesięcznej gwarancji na dostarczane produkty, 

licząc od dnia ich dostarczenia i odebrania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń. 

§ 6. 

Osobami wyznaczonymi do uzgodnień i koordynacji niniejszej umowy są: 

1. ze strony Zamawiającego – Marcin Skrzecz 

2. ze strony Wykonawcy – …………………………… 

§ 7. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za każdy dzień opóźnienia z tytułu niedotrzymania 

terminu, o którym mowa w § 2 ust. 4, 7 i 9 niniejszej umowy, karę w wysokości 2% od 

wartości brutto złożonego zamówienia, którego to opóźnienie dotyczy. 

2. Kary umowne określone w niniejszej umowie podlegają sumowaniu. 

3. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość kar 

umownych.  

4. Strony mogą zwolnić się od odpowiedzialności z tytułu niewykonania niniejszej umowy 

w przypadku, gdy to niewykonanie jest następstwem zdarzenia siły wyższej, lub też w 

przypadku zawarcia obopólnego porozumienia rekompensującego skutki niewykonania 

umowy. 
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§ 8. 

1. Wykonawca może powierzyć podwykonawcom wykonanie części przedmiotu umowy w 

zakresie określonym w ofercie Wykonawcy. 

2. Za działania lub zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne 

działania lub zaniechania. 

§ 9. 

1. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku 

rażącego niedbalstwa Wykonawcy, w tym w szczególności gdy: 

a) Wykonawca pomimo dwukrotnego pisemnego wezwania przez Zamawiającego do 

poprawienia jakości świadczenia usług w ramach umowy, nadal wykonuje ją 

w sposób nienależyty, 

b) Wykonawca pomimo pisemnego upomnienia dostarcza produkty niezgodne 

z parametrami wskazanymi § 2 ust. 1 umowy, 

c) Wykonawca realizuje dostawy z przekroczeniem terminu określonego w § 2 ust. 4 

umowy pomimo upomnienia ze strony Zamawiającego, 

d) Wykonawca złożył wniosek o ogłoszenie upadłości lub likwidacji. 

2. Oświadczenie woli o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia wymaga formy pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

§ 10. 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 11. 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 12. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

 

Załącznik do umowy: 

• Załącznik nr 1 – Formularz cenowy 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:         WYKONAWCA: 

 


