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Część II SIWZ 

Istotne Postanowienia Umowy 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy, zwanej dalej „Umową”, jest zakup i dostawa materiałów 

eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i faksów, zgodnie z załącznikiem 1, zwanych dalej 

„materiałami eksploatacyjnymi”, oraz odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych - pustych 

pojemników po tonerach oraz bębnów. 

2. Kupujący jest uprawniony do sukcesywnego nabywania materiałów eksploatacyjnych partiami, 

a Sprzedawca zobowiązany jest do sukcesywnej sprzedaży i dostawy materiałów 

eksploatacyjnych Kupującemu,  po cenach jednostkowych, określonych w załączniku 1. 

3. Sprzedawca jest zobowiązany do bezpłatnego odbioru zużytych materiałów, przekazywanych 

przez Kupującego i ich utylizacji lub recyklingu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

§ 2 

Cena 

1. Łączna cena za realizację  przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, nie przekroczy kwoty 

………… zł brutto (słownie: …………..złotych), w tym podatek VAT w wysokości 23%. 

2. Cena, o której mowa w ust. 1,  jest ceną maksymalną za realizację całego przedmiotu umowy  

i obejmuje w szczególności cenę: materiałów eksploatacyjnych, dostawy, gwarancji, odbioru 

zużytych materiałów i ich utylizacji lub recyklingu, podatków i opłat przewidzianych Umową lub 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

§ 3 

Zapłata ceny 

1. Zapłaty będą dokonywane w formie przelewu, na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze: 

……………………. 

2.  W przypadku zmiany nr rachunku bankowego, osoba upoważniona do reprezentacji Sprzedawcy 

podpisze i przekaże Kupującemu informację dotyczącą zmiany wraz ze wskazaniem nowego 

numeru rachunku. (Zmiana numeru rachunku nie stanowi istotnej zmiany Umowy i może być 

dokonywana w formie jednostronnego powiadomienia). 

3. Ceny zostaną zapłacone w walucie polskiej na podstawie prawidłowo wystawionej przez 

Sprzedawcę i zaakceptowanej przez Kupującego faktury VAT, w ciągu  …………….. (zgodnie 

z ofertą) dni od daty otrzymania przez Kupującego prawidłowo wystawionej faktury. Sprzedawca 
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uprawniony jest  

do wystawienia faktury po podpisaniu przez Kupującego protokołu odbioru, o którym mowa w § 

4 ust. 3. 

4. Za dzień dokonania płatności Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Kupującego. 

5. Jeżeli w wyniku zmiany obowiązujących przepisów nastąpi zmiana podatku VAT, dopuszcza się 

zmianę wynagrodzenia Sprzedawcy, o kwotę wynikającą z różnicy pomiędzy dotychczasową,  

a nową stawką podatku VAT. 

 

§ 4 

Dostawa i odbiór 

1. Materiały eksploatacyjne będą dostarczane sukcesywnie, na podstawie zamówienia składanego 

przez Kupującego każdorazowo faksem lub pocztą elektroniczną. Zamówienie zawierać będzie 

opis zamawianego materiału oraz jego ilość.  

2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać zamówione materiały eksploatacyjne na własny koszt, 

do siedziby Kupującego w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 15.00 w terminie …. dni 

roboczych od daty złożenia zamówienia. 

3. Dostarczenie materiałów eksploatacyjnych zostanie każdorazowo potwierdzone podpisanym 

przez Kupującego protokołem odbioru przygotowanym przez Sprzedawcę, którego wzór stanowi 

załącznik 2. Podczas odbioru Kupujący sprawdzi zgodność dostarczonych materiałów 

eksploatacyjnych z zamówieniem. 

4. Kupujący zapłaci cenę za materiały faktycznie odebrane i pozbawione wad. Materiały 

uszkodzone i niezgodne z zamówieniem nie zostaną odebrane. 

5. Sprzedawca, w ramach ceny, o której mowa w § 2 ust. 1, zobowiązuje się do odbioru zużytych 

materiałów eksploatacyjnych, w tym pojemników po tonerach oraz bębnów, w terminie 5 dni 

roboczych od dnia zgłoszenia takiej potrzeby przez Kupującego. Sprzedawca będzie odbierał od 

Kupującego zużyte materiały eksploatacyjne na własny koszt, w godzinach od 8.00 do 15.00,  

bez konieczności ich przygotowania przez Kupującego / po ich przygotowaniu przez Kupującego 

(zgodnie z ofertą Sprzedawcy) tj. poprzez opakowanie zużytych materiałów. 

6. Ilości w załączniku 1 są szacunkowe. Kupujący może zamówić większą liczbę materiałów danego 

typu, od liczby planowanej, podanej w załączniku, pod warunkiem nie przekroczenia całkowitej 

kwoty zamówienia. 
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§ 5 

Jakość materiałów eksploatacyjnych oraz serwis urządzeń 

1. Jakość dostarczanych przez Sprzedawcę materiałów eksploatacyjnych będzie sprawdzana  

w trakcie instalacji w urządzeniach Kupującego oraz w trakcie ich używania – między innymi na 

podstawie poprawności wydruku stron testowych.  

2. W przypadku zastrzeżeń lub stwierdzenia przez Kupującego wad jakości dostarczonych 

materiałów eksploatacyjnych, Sprzedawca zobowiązuje się wymienić te materiały na materiały 

pozbawione wad, zgodne z wymaganiami określonymi w Umowie, w terminie do 2 dni 

roboczych od daty zgłoszenia tego faktu Sprzedawcy. 

3. W przypadku uszkodzenia lub zanieczyszczenia urządzenia, w wyniku użycia dostarczonych 

przez Sprzedawcę materiałów eksploatacyjnych, Sprzedawca zobowiązuje się odebrać  

od Kupującego i dostarczyć to urządzenie do serwisu posiadającego autoryzację producenta tego 

urządzenia, celem dokonania naprawy lub jego czyszczenia.   

4. Po naprawie lub czyszczeniu urządzenia, Sprzedawca  zobowiązuje się dostarczyć urządzenie 

z powrotem do siedziby Kupującego. 

5. Wykonanie naprawy lub czyszczenia urządzenia, o którym mowa w ust. 3 oraz dostarczenie 

urządzenia z powrotem do siedziby Kupującego nastąpi nie później niż w ciągu 4 dni roboczych 

od dnia zgłoszenia takiej potrzeby przez Kupującego. 

6. Naprawa lub czyszczenie urządzenia oraz jego transport do autoryzowanego serwisu 

i z powrotem do  siedziby Kupującego będą się odbywały na koszt i ryzyko Sprzedawcy. 

7. Przekazanie urządzenia Sprzedawcy celem dostarczenia go do serwisu oraz odbiór urządzenia  

po wykonaniu naprawy lub czyszczenia będą się odbywały w siedzibie Kupującego w dni 

robocze, w godzinach od 8.00 do 15.00. 

8. Naprawa lub czyszczenie urządzenia zostanie uznane za wykonane po zaakceptowaniu przez 

Kupującego prawidłowego wykonania usługi, dostarczeniu Kupującemu pisemnego 

potwierdzenia wykonania naprawy lub czyszczenia, wystawionego przez autoryzowany serwis 

producenta urządzenia i podpisaniu przez przedstawiciela Kupującego protokołu naprawy. 

§ 6 

Kary umowne 

1. W przypadku, gdy Sprzedawca opóźni się z dostawą lub wymianą materiałów eksploatacyjnych 

w stosunku do uzgodnionych pomiędzy stronami terminów, Sprzedawca zapłaci Kupującemu 
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karę umowną w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych), za każdy dzień opóźnienia, 

jednak nie więcej niż 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), za dany przypadek. 

2. W przypadku, gdy Sprzedawca opóźni się z wykonaniem usługi, o której mowa w § 5 ust. 5, 

zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych), za każdy dzień 

opóźnienia, jednak nie więcej niż 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych), za dany przypadek. 

3. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 2, Sprzedawca po raz kolejny dostarczy 

Kupującemu wadliwe materiały eksploatacyjne, Sprzedawca zobowiązany jest  wymienić  

te materiały na zasadach określonych w § 5 ust. 2, a także  zapłacić Kupującemu  karę umowną 

w wysokości 50% wartości netto tych materiałów, obliczoną na podstawie cen wskazanych  

w załączniku 1. 

4. W przypadku każdego kolejnego działania Sprzedawcy opisanego w ust. 3, Sprzedawca dokona 

wymiany materiału eksploatacyjnego na zasadach określonych w § 5 ust. 2, a także zapłaci 

Kupującemu karę umowną w wysokości 100% wartości netto tych materiałów eksploatacyjnych, 

obliczonej na podstawie cen wskazanych w załączniku 1.  

5. Kary, o których mowa powyżej, Sprzedawca zobowiązuje się wpłacić na rachunek bankowy 

wskazany przez Kupującego, w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę 

wezwania do zapłaty.
 Za opóźnienie w zapłacie kary Sprzedawca zapłaci Kupującemu odsetki 

ustawowe, za każdy dzień opóźnienia. Za datę zapłaty uznaje się datę zasilenia rachunku 

bankowego wskazanego przez Kupującego. 

6. Wezwanie, o którym mowa w ust. 5, zawierać będzie: 

 nazwę materiałów eksploatacyjnych niespełniających wymagań określonych w Umowie oraz 

ich  liczbę lub nazwę urządzenia, które uległo uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, 

 wysokość naliczonej przez Kupującego kary umownej, 

 numer rachunku bankowego, na który należy wpłacić naliczoną karę.  

Wezwanie Kupujący wyśle faksem, pocztą elektroniczną lub listem poleconym na adresy lub 

numer faksu wskazane w § 9 ust. 2. 

7. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość zastrzeżonej kary 

umownej, Kupujący może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 

8. Kary umowne, o których mowa w niniejszym paragrafie mogą kumulować się. 

9. Kary umowne, o których mowa w niniejszej Umowie mogą być potrącone z wynagrodzenia 

należnego Sprzedawcy. 
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§ 7 

Zabezpieczenie Umowy 

1. Sprzedawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy  

w wysokości 5 % wartości brutto Umowy, tj. na kwotę ..................... zł (słownie: 

................................złotych). 

2. Kupujący zwróci Sprzedającemu kwotę zabezpieczenia, określoną w ust. 1, nie później niż  

w terminie 30 dni od dnia wykonania całości przedmiotu umowy i uznania go przez Kupującego 

za należycie wykonany. 

3. Kupujący może zrealizować udzielone zabezpieczenie w przypadku niewykonania 

lub nienależytego wykonania Umowy, w tym potrącić należności wynikające z niezapłaconych 

przez Sprzedawcę kar umownych.  

4. W przypadku, gdy zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, będzie uiszczone w gotówce, 

Kupujący zwróci kwotę zabezpieczenia, o której mowa w ust. 2 wraz z odsetkami wynikającymi 

z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszonymi o koszt 

prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy,  

o którym mowa w § 3 ust. 1. 

§ 8 

Wypowiedzenie Umowy 

1. Jeżeli opóźnienie w dostawie, wymianie materiałów eksploatacyjnych, wykonaniu usługi 

naprawy, czyszczenia lub opóźnienie w zapłacie naliczonych kar umownych, przekroczy  

2 tygodnie, Kupujący ma prawo wypowiedzieć Umowę z 1 miesięcznym okresem 

wypowiedzenia. 

2. Kupujący może również wypowiedzieć Umowę z 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia  

w przypadku, gdy ilość zgłoszonych wymian (bez względu na ilość sztuk materiałów) wadliwych 

materiałów eksploatacyjnych przekroczy 5 w ciągu całego okresu obowiązywania umowy. 

3. W przypadku wypowiedzenia przez Kupującego Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 

lub 2 Sprzedawca, zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 10% kwoty netto, określonej 

w § 2 ust. 1. 

4. W przypadku wypowiedzenia Umowy, Kupujący nie będzie zobowiązany zwrócić Sprzedawcy 

kosztów, jakie poniósł on w związku z zawarciem, realizacją lub rozwiązaniem Umowy. 
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5. Wypowiedzenie Umowy winno nastąpić poprzez złożenie oświadczenia oraz jego przesłanie 

listem poleconym, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub bezpośrednie doręczenie  

do siedziby Sprzedawcy. 

6. W przypadku wypowiedzenia bądź odstąpienia od umowy, postanowienie opisane w § 9 ust. 6. 

nie jest wiążące.   

§ 9 

Pozostałe postanowienia Umowy 

1. W przypadku zakwalifikowania kosztów przedmiotu Umowy w ramach projektu pomocy 

Technicznej PO IiŚ, przedmiot Umowy może zostać zrefundowany ze środków Pomocy 

Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

2. Wszelkie informacje związane z realizacją Umowy, w tym każdorazowe zamówienia, Kupujący 

może przekazywać faksem na numer:  .......... , pocztą elektroniczną na adres: .................. lub 

listownie na adres.................. . Zmiany w powyższym zakresie nie stanowią zmiany Umowy  

i będą dokonywane w formie jednostronnego powiadomienia.  

3. W przypadku zmiany danych kontaktowych Sprzedawca zobowiązany jest do niezwłocznego 

powiadomienia Kupującego o tych zmianach, w formie pisemnej. W przypadku niedopełnienia 

tego wymogu, korespondencję przesyłaną Sprzedającemu  uważa się za doręczoną. 

4. Przedstawicielami Kupującego upoważnionymi do czynności związanych z realizacją Umowy, 

w tym wysyłania zamówień, zgłoszeń, podpisywania protokołów odbioru i innych, są: 

 ..................................... 

 ..................................... 

Zmiany w powyższym zakresie nie stanowią zmiany Umowy i będą dokonywane w formie 

jednostronnego powiadomienia. 

5. W przypadku niewykorzystania w okresie obowiązywania Umowy całej kwoty przeznaczonej  

na zakup materiałów eksploatacyjnych, Sprzedawcy nie przysługują żadne roszczenia względem 

Kupującego, w szczególności roszczenie odszkodowawcze.  

6. Kupujący zobowiązuje się do nabycia, w czasie obowiązywania niniejszej umowy, materiałów 

eksploatacyjnych w ilości odpowiadającej wartości co najmniej 80 % kwoty brutto, określonej  

w § 2 ust. 1.  

7. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w okresie 12 miesięcy licząc od daty podpisania 

Umowy albo do wyczerpania kwoty, określonej w § 2 ust. 1. 

8. Określenie „dni robocze” użyte w Umowie, Strony rozumieją jako dni od poniedziałku  

do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 
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9. Strony nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

przedmiotu umowy, które zostało spowodowane wystąpieniem siły wyższej. 

10. Siłą wyższą w rozumieniu niniejszej umowy są niezależne od Stron zdarzenia zewnętrzne  

o charakterze nadzwyczajnym, niemożliwym do przewidzenia i uniknięcia, które nastąpiły  

po podpisaniu niniejszej umowy. 

11. Strony zobowiązują się do wzajemnego, niezwłocznego powiadamiania się o zaistnieniu zdarzeń 

siły wyższej. 

12. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

przedmiotu umowy, które zostało spowodowane z przyczyn leżących po stronie Kupującego.  

13. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

14. Do spraw nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego 

 i ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

15. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy stanowi dowód 

jej zawarcia, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 

 

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 - Wykaz materiałów eksploatacyjnych i cen jednostkowych (zgodnie z ofertą 

Wykonawcy) 

2. Załącznik nr 2 – Wzór Protokołu Odbioru.  

3. Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia 

 

SPRZEDAWCA                     KUPUJĄCY 
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Załącznik nr 2  

Protokół Odbioru  

W dniu ………………………… dokonano odbioru ilościowego następujących materiałów 

eksploatacyjnych: 

Lp. Nazwa  Ilość 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

 

Uwagi 

 

 

 

 

Za Kupującego 

(imię, nazwisko i podpis) 

 
Za Sprzedającego 

(imię, nazwisko i podpis) 

 

 


