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Załącznik nr ZP.271.2.18.2019 

 

Wzór umowy 

Umowa Nr  ZP.  272.2.18.2019 

 

zawarta w dniu ………………… roku w Gostyninie pomiędzy: 

Gminą Miasta Gostynina, z siedzibą w Gostyninie, ul. Rynek 26, NIP 971-06-64-961, zwaną dalej 

Zamawiającym, 

reprezentowaną przez Burmistrza  – Pana Pawła Witolda Kalinowskiego 

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta – Pani Bożeny Sokołowskiej 

 

a 

……………………………………………………………………………………………………… 

KRS: …………………………..., NIP: …………………., REGON: ……………………... 

reprezentowanym przez ……………………………………………………………………., zwanym                                  

w dalszej części umowy Wykonawcą. 

 

 
§ 1  

Przedmiot umowy i warunki dostawy 

 

1. Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zleca a 

Wykonawca przyjmuje do dostarcza następujący towar w ilości: 

Lp Opis produktu Szkoła 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Ilość w 

szt. 

Wartość 

brutto 

łącznie 

1 Tusz HP 300 XL oryginał 

(czarny) 
SP3   2  

 

2 Tusz HP 300 XL oryginał 

(kolorowy) 
SP3   1 

 

3 Tusz Brother LC 529 XL 

oryginał (czarny) 
SP3   3  

 

4 Tusz Brother LC 525 XLC 

oryginał (niebieski) 
SP3   1 

 

5 Tusz Brother LC 525 XLM 

oryginał (czerwony) 
SP3   1  

 

6 Tusz Brother LC 525 XLC 

oryginał (żółty) 
SP3   1   

 

7 Tusz HP 650 oryginał 

(czarny) 
SP3   3  

 

8 Tusz HP 650 oryginał 

(kolorowy) 
SP3   2   

 

9 Toner Ricoh 1230 oryginał 

(czarny) 
SP3   2  

 

10 Toner do drukarki HP Laser 

Jet P1102 (czarny) 

zamiennik 

SP5   12  
 

11 Tusz Brother BT5000 SP5   1  
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CYAN 5K oryginał 

12 Tusz Brother BT5000 

MAGENTA 5K oryginał 
SP5   1  

 

13 Tusz Brother BT5000 

YELLOW 5K oryginał 
SP5   1  

 

14 Tusz Brother BT5000 

BLACK 6,5K oryginał 
SP5   3 

 

15 Tusz do drukarki Brother 

MFC-J3530DW oryginał 

(czarny 60 ml) 

SP 1   2  
 

16 Tusz do drukarki Brother 

MFC-J3530DW oryginał 

(żółty – 16,5 ml) 

SP 1   2  
 

17 Tusz do drukarki Brother 

MFC-J3530DW oryginał 

(czerwony 16,5 ml) 

SP 1   2  
 

18 Tusz do drukarki Brother 

MFC-J3530DW oryginał 

(niebieski 16,5 ml) 

SP 1   2  
 

19 Toner do drukarki RICOH 

Aficio MP2000 1230D 

oryginał (wydajność ok. 

9000 stron) 

SP1   5  

 

20 Tusz do drukarki HP 652 

oryginał (czarny 6ml) 
SP1   2  

 

21 Tusz do drukarki HP 652 

oryginał (trzy kolory 5ml) 
SP1   2  

 

Łącznie brutto  

 

Wyżej wymienione produkty muszą pochodzić od producenta urządzeń z uwagi na warunki gwarancji 

oraz serwisowania tych urządzeń, za wyjątkiem produktów wskazanych w pozycji 10 tabeli, które mogą 

być zamiennikami tożsamymi jakościowo z produktami oryginalnymi.  

 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w terminie do 10 stycznia 2020r. 

Wszelkie koszty związane z dostawą przedmiotu umowy ponosi Wykonawca. 

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem umowy oraz uzyskał konieczne informacje 

potrzebne do właściwej realizacji.  
 

3. Wykonawca oświadcza, że oferowane przez niego produkty:  

a) są fabrycznie nowe, nieregenerowane, oraz spełniają normy i parametry dopuszczające je 

do sprzedaży i używania na terenie Polski; 

b) są opakowane hermetycznie, nie noszące śladów uszkodzeń zewnętrznych                               

oraz używania; 

c) wydajność, zgodnie z normą ISO/IEC 19752 dla kaset z tonerem do drukarek 

monochromatycznych, ISO/IEC 19798 dla kaset z tonerem do kolorowych drukarek 

laserowych, oraz ISO/IEC 24711 dla wkładów drukujących, jest co najmniej taka jak 

materiału oryginalnego zalecanego przez producentów sprzętu; 

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

producenta sprzętu; 
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e) nie ograniczają pełnej współpracy z programem sprzętu, monitorującym stan zasobników 

z tuszem lub tonerem; 

f) w żadnym stopniu nie naruszają praw patentowych ani innej własności intelektualnej; 

g) posiadają wszystkie części nowe, w szczególności bęben światłoczuły, listwę podającą, 

listwę zbierającą, wałek magnetyczny; 

h) zawierają toner/ tusz dopasowany do pracy z danym urządzeniem; 

i) posiada znak firmowy producenta oraz etykiety identyfikujące dany produkt; 

j) posiadają pojemność/ wydajność (ilość uzyskanych kopii) nie mniejszą niż dla 

produktów oryginalnych, zgodnie z normami ISO/IEC 19752, ISO/IEC 24711, ISO/IEC 

19798. 

k) dostarczone przedmioty umowy nie są wyprodukowany wcześniej  niż 6 miesięcy przed 

dostawą do Zamawiającego. 

4. Wykonawca oświadcza, że dostarczony towar posiada wymagane na rynku polskim 

certyfikaty i spełnia wymagane normy. 

5. Wykonawca ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za jakość oraz kompletność 

dostarczonego przedmiotu umowy. 

 

§ 2 

Wskazanie osób do kontaktów 

 

1. Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących realizacji, odbioru przedmiotu umowy oraz 

podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego (stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej 

umowy) ze strony Zamawiającego upoważniony jest: ……………… (tel.: 24 236 07 23) 

2. Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących realizacji oraz przekazania przedmiotu umowy 

ze strony Wykonawcy upoważniony/a jest ……………………………………………………….… 

3. Przekazanie i odbiór przedmiotu umowy nastąpi w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego. 

§ 3 

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 

 

1. Za przedmiot umowy wymieniony w § 1 ust 1, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić 

kwotę łączną brutto zgodnie z ofertą Wykonawcy, tj. w wysokości ……………………  

złotych brutto (słownie: …………………………………………………….), uwzględniającą 

podatek od towarów i usług VAT. 

2. Dokument potwierdzający wykonanie dostawy przedmiotu zamówienia stanowi protokół 

zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy. Podpisane protokołu zdawczo-

odbiorczego nie stwierdzającego wad przedmiotu umowy, stanowić będą podstawę do 

wystawienia faktury przez Wykonawcę. 

3. Ostateczne rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi w oparciu o poprawnie wystawioną 

fakturę sporządzoną na podstawie podpisanego protokołu zdawczo-odbiorczego. Faktura 

będzie płatna w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.  

4. Za termin zapłaty faktury uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu 

bankowi dokonanie przelewu wynagrodzenia Wykonawcy na wskazany przez niego 

rachunek bankowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada NIP ……………….. 

6. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, NIP 971-06-64-961. 
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§ 4 

Gwarancja i rękojmia 
 

1. Wykonawca udziela na przedmiot umowy gwarancji na okres 12 miesięcy i rękojmi na 

okres 12 miesięcy, od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. 

2. Jeżeli w trakcie trwania umowy Zamawiający stwierdzi, iż wydajność, jakość lub 

niezawodność w przypadku dostarczonego przedmiotu umowy niekorzystnie odbiega od 

parametrów produktu oryginalnego (pochodzącego od producenta urządzenia, do którego 

jest przeznaczony) tj. np. powoduje zabrudzenia wydruków, wydruki są nieczytelne w części 

lub całości arkusza, powoduje zanieczyszczenia urządzeń, występuje niewłaściwe 

odwzorowanie kolorów, urządzenie nie rozpoznaje materiału, Wykonawca na żądanie 

Zamawiającego dostarczony przedmiot umowy, którego żądanie dotyczy, wymieni na 

przedmiot spełniający wymagania Zamawiającego. 

3. W okresie objętym gwarancją Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego 

przedmiotu umowy na własny koszt w terminie 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia 

wady przez Zamawiającego (możliwość zgłaszania telefonicznie lub faxem od poniedziałku 

do piątku), a w razie niemożności dotrzymania terminu udostępni Zamawiającemu 

nieodpłatnie towar podobnej klasy celem zapewnienia ciągłości pracy. Wykonawca ponosi 

koszty odesłania produktu wadliwego i dostarczenia produktu wolnego od wad. 

 
§ 5 

Płatności split payment 

1. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem 
mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje się za 
dokonanie płatności w terminie ustalonym w § 3 ust. 7 umowy. 

2. 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, a także za świadczenia 
zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% lub objęte odwrotnym obciążeniem. 

3. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w 
systemie podzielonej płatności. 

4. 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2187 ze zm.) 
prowadzony jest rachunek VAT. 

 

§ 6 

Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy nastąpi poprzez zapłatę kar umownych. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) w przypadku niedostarczenia przedmiotu umowy w terminie określonym w § 1 ust. 2 

niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1 % łącznego 

wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, za każdy dzień opóźnienia; 

b) w razie odstąpienia Wykonawcy od umowy lub odstąpienia Zamawiającego od umowy z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w szczególności gdy ponad 30% produktów 
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z całości dostawy okaże się wadliwe – będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej 

w wysokości 30 % łącznego wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach określonych w 

Kodeksie Cywilnym. 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową nie mają zastosowania przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych – na podstawie art. 4 pkt. 8 tej ustawy, mają zaś 

zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i innych aktów prawnych aktualnie 

obowiązujących a dotyczących przedmiotu umowy. 

2. Spory wynikające z treści niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy                 

dla siedziby Zamawiającego. 

3. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie 

pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności. 

 

 

§ 8 

Umowa została sporządzona w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egzemplarze dla 

Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

Zamawiający       Wykonawca 

 


