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 K-ZP.251.21.2020        Załącznik nr 4 

-Wzór umowy- 

 

UMOWA Nr ………. 

 

 

W dniu ………………..  w Chełmie 

 

pomiędzy 

Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie 

ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm, NIP: 563-20-77-608, REGON 110607010, zwaną dalej 

„Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 

mgr Jacka Kosińskiego – Kanclerza 

 

a 

……………………………………………………………..………………………………… 

z siedzibą w  

……………………………………………………………………………………………….. 

zarejestrowanym/ną w dniu …………………w  ……. ………… pod numerem ………….,  

prowadzonej przez ............................ 

NIP  ……………………..,  

reprezentowanym/ną przez: …………………………………………………………………... 

zwanym/ną w dalszej części ”Wykonawcą” 

 

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej zwaną ustawą, 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy oraz termin realizacji 
1. Przedmiotem umowy jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i sprzętu 

biurowego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, zgodnie ze złożoną 

ofertą z dnia …………...  

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy stanowi załącznik nr 1 do umowy. 

3. Dostawa obejmuje rozładunek i wniesienie artykułów eksploatacyjnych w miejsce 

wyznaczone przez Zamawiającego i odbywa się na koszt Wykonawcy. 

4. Dostarczenie materiałów eksploatacyjnych winno nastąpić sukcesywnie od dnia podpisania 

umowy realizowane w terminie do 12 miesięcy od daty podpisania umowy lub do 

wyczerpania kwoty określonej w umowie. Zamówienia częściowe będą realizowane w ciągu 

3 dni od daty złożonego zamówienia telefonicznego przez upoważnionego przedstawiciela 

Zamawiającego. 

5. Umowa rozwiązuje się z mocy prawa przed terminem określonym w § 1 ust. 4.  

w przypadku, gdy zostanie wykorzystana w całości kwota przeznaczona na realizację 

zamówienia. 
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§ 2 

Dostawa i odbiór przedmiotu umowy 
1. Wykonawca oświadcza, że materiały będące przedmiotem umowy są materiałami 

fabrycznie nowymi,  uzyskującymi parametry techniczne określone w Opisie przedmiotu 

zamówienia oraz że są dobrej jakości i spełniają normy obowiązujące dla tego rodzaju 

materiałów.  

2. Odbiór ilościowy i jakościowy odbywa się u Zamawiającego i zostanie potwierdzony 

protokołem odbioru zawierającym ocenę zgodności materiałów z warunkami umowy. 

3. Zamawiający zastrzega możliwość zmian ilościowych poszczególnych pozycji w ramach 

kwoty umowy.  

4. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą jest:  

         1) Katarzyna Grzesiuk-Mazurek e- mail: kmazurek@pwsz.chelm.pl  tel. (82) 562 06 22 

5. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym jest:  

          1) ………………………… e- mial: ………………. tel. ………………………  

6. Zmiana osób, o których mowa w ust. 4 i 5 nie wymaga formy aneksu i może być dokonana 

przez złożenie oświadczenia drugiej Stronie. 

 

§ 3 

Cena i warunki płatności 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie               

w wysokości ……. PLN brutto (słownie: ………………………………………………..…..), 

w tym podatek VAT w stawce ...%  

2. Strony ustalają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie 

faktur częściowych po wykonaniu i protokolarnym odbiorze części przedmiotu umowy             

oraz faktury końcowej po wykonaniu i protokolarnym odbiorze całości przedmiotu umowy. 

3. Należne Wykonawcy wynagrodzenie będzie przelane na rachunek bankowy wskazany 

przez Wykonawcę w fakturze VAT w terminie ……. dni od daty otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury.  

4. Za dzień zapłaty Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  

5. Faktura VAT wystawiona niezgodnie z treścią niniejszego paragrafu nie będzie przyjęta           

do realizacji.  

 

§ 4 

Warunki gwarancji 
1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone materiały eksploatacyjne na okres 

………………….  

2. Okres gwarancji liczy się od daty odbioru materiałów bez zastrzeżeń i trwa do momentu 

wyczerpania się środka drukującego.  

3. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad materiałów eksploatacyjnych, 

Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnej ich wymiany na nowe, wolne od wad,                   

w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego drogą 

telefoniczną, faksem lub pisemnie.  

4. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć nowe materiały eksploatacyjne wolne od wad, 

do siedziby Zamawiającego, na własny koszt.  

 

§ 5 

Reklamacje 
1. O stwierdzonych wadach jakościowych w dostarczonych materiałach Zamawiający 

zawiadomi Wykonawcę nie później, niż w terminie 7 dni od daty ich stwierdzenia.  

mailto:kmazurek@pwsz.chelm.pl
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2. Wykonawca jest zobowiązany do załatwienia reklamacji Zamawiającego w terminie 3 dni 

od daty otrzymania reklamacji.  

 

§ 6 

Obowiązki Wykonawcy 
1. Stosowanie materiałów eksploatacyjnych nie może powodować uszkodzeń oraz awarii 

eksploatowanego sprzętu. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność                            

za uszkodzenie sprzętu spowodowane używaniem zaoferowanego produktu. 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 14 dni od daty telefonicznego 

potwierdzonego faksem lub pisemnie zgłoszenia uszkodzenia przez Zamawiającego                 

oraz do zwrotu kosztów związanych w wydaniem opinii/ekspertyzy.  

2. W przypadku, gdy toner spowoduje zabrudzenie mechaniczne urządzenia przez 

wysypujący się wkład barwiący, Wykonawca będzie zobowiązany do oczyszczenia urządzeń 

w budynku Zamawiającego, w którym to urządzenie jest eksploatowane na koszt 

Wykonawcy, w terminie 48 godzin od otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego.  

3. W przypadku, gdy czas naprawy ww. urządzenia przekroczy 3 dni robocze, na żądanie 

Zamawiającego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na czas naprawy urządzenie 

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

4. W przypadku trwałego uszkodzenia urządzenia, które wynikło na skutek używania 

dostarczonego w ramach niniejszej umowy materiału eksploatacyjnego, Wykonawca 

zobowiązany jest do dostarczenia fabrycznie nowego urządzenia o takich samych                       

lub wyższych parametrach (standardzie i funkcjonalności) lub zwrotu kosztów brutto zakupu 

nowego takiego samego urządzenia lub innego o takim samym lub wyższym standardzie                 

i funkcjonalności oraz takich samych lub lepszych parametrach. 

5. Wykonawca zobowiązuje się na wezwanie Zamawiającego do odbioru zużytych 

materiałów eksploatacyjnych na własny koszt, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 701, ze zm.). Odbiór zużytych materiałów 

eksploatacyjnych Wykonawca potwierdza na protokole odbioru. Wykonawca odbiera 

materiały zużywalne w ilości równej dostarczanym materiałom. Wszelkie koszty związane 

z odbiorem zużytych materiałów i ich utylizacji obciążają Wykonawcę. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do odbioru zużytych materiałów eksploatacyjnych również po 

zakończeniu trwania umowy, jednak nie dłużej niż po 3 miesiącach od jej zakończenia. 

 

§ 7 

Kary umowne 
1. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów, o których mowa w § 1 i 4 

niniejszej umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych za zwłokę, 

w wysokości 0,2 % kwoty określonej w paragrafie 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień 

zwłoki.  

2. Taka sama kara będzie należna w przypadku niedokonania wymiany wadliwego materiału 

na wolny od wad w terminach określonych w § 5 ust. 2 oraz § 6 ust. 2 za każdy dzień zwłoki.  

3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę jak również w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego                   

lub Wykonawcę z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu tytułem kary umownej 10 % całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa           

w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.  
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4. W przypadku gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego                     

z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający może dochodzić 

odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.  

5. Zamawiający może potrącić należność z tytułu naliczonych kar umownych                                 

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, bez uprzedniego wezwania do ich zapłaty.  

 

§ 8 

Odstąpienie od umowy 
1. Odstąpienie od umowy może nastąpić na warunkach określonych w art. 145 Ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

i powinno zawierać uzasadnienie. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia  

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających 

odstąpienie 

 

§ 9 

Zmiany w umowie 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane pod rygorem 

nieważności wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie Strony. Zmiany 

umowy nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ustawy. 

2. Zamawiający dopuszcza w szczególności zmianę postanowień niniejszej umowy  

w zakresie:  

    1) terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku:  

        a) zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu podpisania  

             umowy lub podczas jej realizacji,  

        b) siły wyższej, mającej istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy;  

    2) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie  

        mających wpływ na realizację przedmiotu umowy, w tym zmiany stawki podatku od 

towarów i usług na asortyment stanowiący przedmiot umowy;  

3. Zamawiający dopuszcza możliwość innych istotnych zmian umowy w przypadku,                 

gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a zmiany te są korzystne dla Zamawiającego                     

i pod warunkiem, że zmiany takie nie mają wpływu na wysokość wynagrodzenia 

Wykonawcy.  

 

§ 10 

Rozstrzyganie sporów 
1. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony 

rozstrzygać będą polubownie. 

2. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo 

dla Zamawiającego.  

 

§ 11 

Postanowienia końcowe 
1. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby 

trzecie bez zgody Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 
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3. Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 

Zamawiającego oraz jeden dla Wykonawcy.  

 

 

 

          ZAMAWIAJĄCY                                                                                                   WYKONAWCA 

 

 

 

Załączniki: 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

2. Oferta Wykonawcy 


