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Część II-1 SIWZ 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest zakup: 

a) 6 szt. wysokowydajnych departamentowych drukarek monochromatycznych A3 

…………………………………………  

b) 4 szt. małych drukarek monochromatycznych A4 ………………………………….. 

c) 4 szt. urządzeń wielofunkcyjnych A4………………………………………… 

określonych w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej 

umowy, zwanych dalej „Urządzeniami”, a także ich dostawa, kompletny montaż, 

oraz uruchomienie we wskazanym pomieszczeniu w siedzibie Kupującego.  

2. Sprzedawca oświadcza, że Urządzenia (w tym materiały i części eksploatacyjne), o których 

mowa w ust. 1, będą spełniały wymagania określone w załączniku nr 1 oraz będą 

oryginalne, fabrycznie nowe, nieużywane, nienaprawiane i nieregenerowane. 

3. Urządzenia zostaną dostarczone wraz z materiałami i częściami eksploatacyjnymi oraz 

oprogramowaniem wymienionymi w opisie Urządzeń i ofertą Wykonawcy. 

 

§ 2 

Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, wynosi 

……………….zł (słownie: …………………………………………………………) 

brutto, w tym 23 % VAT.  

2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1, zawiera także wszelkie inne koszty związane 

z należytą realizacją przedmiotu umowy, a także koszty związane z gwarancją, podatki 

i inne opłaty przewidziane niniejszą umową oraz powszechnie obowiązującymi przepisami 

prawa.  

§ 3 

Zapłata wynagrodzenia 

1. Wynagrodzenie, określone w § 2 ust. 1, zostanie zapłacona w złotych polskich, na 

podstawie prawidłowo wystawionej przez Sprzedawcę faktury. 
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2. Strony ustalają, że Kupujący zapłaci wynagrodzenie, o którym mowa w § 2 ust. 1, po 

kompletnym i prawidłowym zrealizowaniu przedmiotu umowy, stwierdzonym podpisanym 

przez Kupującego protokołem odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 2, w terminie 21 dni od 

daty przedłożenia przez Sprzedawcę prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą 

wystawienia faktury przez Sprzedawcę jest podpisany, bez zastrzeżeń, przez Kupującego, 

protokół odbioru. 

3. Zapłata zostanie dokonana w formie przelewu, na rachunek bankowy Sprzedawcy 

………………………………………………………………... 

4. Za datę dokonania zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Kupującego. 

5. Dostarczenie nieprawidłowo wystawionej faktury spowoduje ponowne naliczenie  

21-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. 

6. Sprzedający nie może, bez zgody Kupującego, przenieść wierzytelności wynikających z 

umowy na osoby trzecie. Zgoda ta musi być udzielona na piśmie pod rygorem nieważności. 

 

§ 4 

Dostawa i odbiór 

1. Realizacja przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, nastąpi w terminie 21 dni 

kalendarzowych od dnia zawarcia niniejszej umowy. 

2. Zrealizowanie przedmiotu umowy w sposób prawidłowy i kompletny zostanie 

potwierdzone podpisaniem, bez zastrzeżeń, przez Kupującego protokołu odbioru. 

 

§ 5 

Kary umowne 

1. Jeżeli Sprzedawca opóźni się z realizacją przedmiotu umowy w stosunku do terminu, 

o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, zapłaci karę umowną w wysokości 100 zł (słownie: 

sto złotych) za każdy dzień opóźnienia, lecz nie więcej niż 20% kwoty brutto, określonej w 

§ 2 ust. 1.  

2. Jeżeli opóźnienie w stosunku do terminu, o którym mowa w § 4 ust. 1, przekroczy 

3 tygodnie, niezależnie od naliczenia kar umownych, o których mowa w ust. 1, Kupujący 

ma prawo odstąpić od umowy i żądać dodatkowo kary umownej w wysokości 10% kwoty 

brutto, określonej w § 2 ust. 1. 

3. W przypadku gdy Urządzenie nie spełni wymogów, o których mowa w § 1 ust. 2 umowy, 

Kupujący ma prawo odstąpić od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy przez 
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Kupującego na tej podstawie, Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 

30% kwoty brutto, określonej w § 2 ust. 1. 

4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 lub 3, może być złożone w terminie 7 kolejnych 

dni roboczych od zaistnienia okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy i do swej 

skuteczności wymaga formy pisemnej dostarczonej Sprzedawcy listem poleconym za 

zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub osobiście do jego siedziby. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego, o którym mowa w ust. 2 i 3, 

Kupujący nie będzie zobowiązany do ponoszenia kosztów, jakie Sprzedający poniósł 

w związku z realizacją umowy. Sprzedawca zobowiązany jest odebrać od Kupującego 

Urządzenia już dostarczone niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni od daty 

otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

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

umownej, Kupujący może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, z wyłączeniem 

utraconych korzyści. 

7. Kary, o których mowa powyżej, Kupujący  może potrącić z wynagrodzenia 

przysługującego Sprzedawcy, bez konieczności składania oświadczenia o naliczeniu kary 

umownej i wzywania do jej zapłaty. 

8. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia lub odstąpienia 

od Umowy. 

9. W przypadku niedotrzymania jakichkolwiek terminów wynikających z warunków 

gwarancji, Strony ustalają karę umowną w wysokości 0,02% wynagrodzenia, za każdy 

rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia, ale nie więcej niż 20% wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 2 ust. 1 umowy. 

10. Strony nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu niewykonywania lub nienależytego 

wykonywania przedmiotu umowy, które zostało spowodowane: 

1) wystąpieniem siły wyższej; 

2) decyzjami władz i organów państwowych, administracyjnych lub samorządowych; 

3) działaniami osób trzecich, za które żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności. 

11. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonywania lub nienależytego 

wykonywania przedmiotu umowy, które zostało spowodowane przyczynami leżącymi po 

stronie Kupującego lub innymi czynnikami niezależnymi od Sprzedającego, na które 

Sprzedający nie ma wpływu i nie może im zapobiec. 
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12. Siła wyższa oznacza niezależne od Stron zdarzenia zewnętrzne o charakterze 

nadzwyczajnym, niemożliwym do przewidzenia i uniknięcia, które nastąpiły po zawarciu 

niniejszej Umowy. 

13. Strony zobowiązują się do wzajemnego, niezwłocznego powiadamiania się  

o zaistnieniu zdarzeń siły wyższej lub innych przyczyn mających wpływ na 

niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie przedmiotu umowy. 

14. W przypadku, gdy po podpisaniu umowy zaprzestana zostanie produkcja danego 

Urządzenia lub gdy nie będzie ono dostępne na terenie UE, dopuszcza się zmianę 

Urządzenia na inne (bez zmiany ceny Urządzenia), spełniające wymagania minimalne 

określone przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do umowy i takie, które zgodnie  

z przyjętym w postepowaniu sposobem oceny ofert, pozwolą na uzyskanie liczby punktów 

nie niższej niż pierwotnie oferowany.  

§ 6 

Gwarancja 

1. Wszystkie Urządzenia (z wyłączeniem materiałów i części eksploatacyjnych) objęte są …… 

(zgodnie z ofertą Wykonawcy) miesięczną gwarancją od dnia podpisania bez zastrzeżeń 

protokołu odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 2.  

Materiały i części eksploatacyjne objęte są 12 miesięczną gwarancją, od dnia podpisania, 

bez zastrzeżeń, protokołu odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 2. 

2. W ramach wynagrodzenia przewidzianego niniejszą umową Sprzedawca zapewni serwis 

celem usuwania wszelkich awarii jakie wystąpią w okresie trwania gwarancji (nie dotyczy 

awarii spowodowanych eksploatacją Urządzeń niezgodnie z zapisami niniejszej umowy z 

załącznikami i wymaganiami producenta). 

3. Okres gwarancji, o którym mowa w ust. 1, ulega proporcjonalnemu wydłużeniu o czas 

usunięcia awarii, liczony od dnia zgłoszenia awarii do jej usunięcia.  

4. Sprzedawca zapewnia, że naprawy i wymiany gwarancyjne zostaną zrealizowane w terminie 

… (zgodnie z ofertą Sprzedawcy) dni roboczych od zgłoszenia.  

5. Zgłoszenia awarii będą wysyłane pocztą elektroniczną na adres …………………… lub 

telefonicznie ………………………………. 

6. W celu utrzymania uprawnień gwarancyjnych Kupujący nie będzie w okresie trwania 

gwarancji zezwalać jakimkolwiek osobom, innym, niż dopuszczone przez Sprzedawcę na 

wykonywanie jakichkolwiek napraw Urządzenia. 
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7. Naprawy gwarancyjne będą realizowane przez autoryzowany serwis producenta urządzenia, 

w siedzibie Kupującego, w godzinach roboczych – o ile Strony nie uzgodnią inaczej. 

Kupujący nie dopuszcza możliwości przedłużenia terminu naprawy przez dostarczenie, na 

czas naprawy, Urządzenia zastępczego. 

 

§ 7 

Pozostałe postanowienia umowy 

1. Informacje, niezbędne do realizacji niniejszej umowy, Kupujący może przekazywać 

Sprzedawcy faksem na numer: ………………, pocztą elektroniczną na adres: 

…………………………………….. lub listownie na adres: 

……………………………………….  

2. Upoważnionymi przedstawicielami Kupującego, zobowiązanymi do nadzoru nad realizacją 

Umowy są: 

 …………………,  

 …………………, 

Zmiany osób określonych powyżej  będą dokonywane w formie jednostronnego 

powiadomienia, w formie, o której mowa w ust. 1. 

3. Wszelkie zmiany umowy, z wyłączeniem zmiany wskazanej w ust. 1 i 2 powyżej wymagają 

formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

4. Do spraw nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

5. Spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem przedmiotu umowy rozstrzygać będzie 

sąd właściwy dla siedziby Kupującego. 

6. W przypadku zmiany przez Sprzedawcę adresu oraz danych kontaktowych, o których mowa 

w ust. 1, Sprzedawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Kupującego o tej 

zmianie, w formie pisemnej. W przypadku niedopełnienia tego wymogu informacje lub 

zgłoszenia przesłane na dotychczasowe numery lub adresy uważa się za doręczone. 

7. Dni robocze to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 

pracy. 

8. Godziny robocze to godziny od 8.00 do 15.00 w dni robocze, o których mowa w ust. 7 

powyżej. 

9. Zamawiający oświadcza, że w przypadku zakwalifikowania przedmiotu umowy, będzie 

mógł on zostać zrefundowany ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego 
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Infrastruktura i Środowisko zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków 

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”. 

10. W przypadku zakwalifikowania kosztów Przedmiotu Umowy w ramach Projektu 

Doradztwa Energetycznego, Przedmiot Umowy może zostać zrefundowany ze środków 

Projektu Doradztwa Energetycznego. 

11.  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 

dla każdej ze Stron. 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (kopia oferty Sprzedającego z zał. nr 1 do 

formularza oferty).  

 

SPRZEDAWCA                                             KUPUJĄCY 

 

 


