
          

UMOWA nr  

 

W dniu ............. w Łomży pomiędzy Miastem Łomża zwanym w treści umowy Zamawiającym 

reprezentowanym przez  : 

Mariusza Chrzanowskiego Prezydenta Miasta Łomża – Urząd Miejski w Łomży,  Stary Rynek 14,  

18-400 Łomża 

a  

……………………………………………………………………………….., NIP: ……………….., Regon 

…………………………, reprezentowanym przez ……………… - właściciela, zwanym dalej Wykonawcą.  

 

 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie postępowania  

przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości poniżej 30 tys. euro w Urzędzie Miejskim w Łomży  

na „Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Urzędu Miejskiego w Łomży”. 

  o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą „Sukcesywna dostawa 

materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Urzędu Miejskiego w Łomży” w okresie obowiązywania 

umowy, tj.  od daty podpisania do dnia 31 grudnia 2018 r. - fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych 

(tonerów, atramentów, kaset) do urządzeń biurowych (drukarek, kserokopiarek i faksów) zwanych dalej 

„materiałami”, w asortymencie i cenach (ceny niezmienne w trakcie trwania umowy), określonych w 

Formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.   

1 Pod pojęciem „fabrycznie nowe materiały” Zamawiający rozumie materiały w 100% nowe,  

nieregenerowane, nierefilowane ani nierefabrykowane - Zamawiający nie dopuszcza materiałów 

eksploatacyjnych, których proces wytwarzania ogranicza się do czynności napełnienia, uzupełnienia 

samego wkładu danego materiału eksploatacyjnego (proszku, tuszu itp.) i wymiany zużytych elementów 

mechanicznych na nowe. Przez „materiał równoważny” Zamawiający rozumie materiał kompatybilny  

z urządzeniem, do którego jest zamówiony, o parametrach takich samych lub lepszych (pojemność 

tuszu/tonera, wydajność i jakość wydruku) w stosunku do materiału zalecanego przez producenta 

urządzenia.  

§ 2 

 

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone materiały będą wysokiej jakości oraz zapewnią kompatybilność 

pracy z urządzeniami Zamawiającego, należyte bezpieczeństwo oraz będą posiadały właściwe 

opakowanie i oznakowanie. 

2 Dostarczone materiały wyprodukowane zostały w okresie nie dłuższym, niż 6 miesięcy przed datą dostawy 

i posiadają termin ważności (używalności) nie krótszy, niż 12 miesięcy od dnia dostawy.  

2. Opakowania materiałów będą zawierały logo i nazwę producenta, numer katalogowy (symbol), termin 

ważności lub datę produkcji z okresem używalności, opis zawartości (w tym wykaz urządzeń, do których 



przeznaczony jest dany materiał) oraz muszą uniemożliwiać kontakt materiału z atmosferą w celu ochrony 

przed zawilgoceniem. 

3. Równoważne materiały eksploatacyjne do drukarek laserowych muszą być przeznaczone do danego 

urządzenia i posiadać wydajność nie mniejszą niż wydajność materiałów zalecanych przez producentów. 

Wydajność musi być zmierzona zgodnie z normą ISO/IEC 19752 (drukarki monochromatyczne) i ISO/IEC 

19798 (drukarki kolorowe). 

4. Równoważne materiały eksploatacyjne do drukarek atramentowych muszą być przeznaczone do danego 

urządzenia i muszą posiadać wydajność nie mniejszą niż wydajność materiałów zalecanych przez 

producentów. Wydajność musi być zmierzona zgodnie z normą ISO/IEC 24711 i ISO/IEC 24712. 

5. W przypadku, kiedy materiał zalecany przez producenta posiada wbudowany układ scalony, który 

monitoruje proces druku i zużycie atramentu/tonera, produkt materiał równoważny musi posiadać 

analogiczny element. 

6. Materiały posiadają gwarancję jakości na minimum 12 miesięcy od dnia dostawy. 

 

§ 3 

 

1 Łączna wartość dostaw zrealizowanych przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy nie może 

przekroczyć kwoty 120 000,00 zł złotych netto (słownie złotych: sto dwadzieścia tysięcy złotych netto).  

2 Zamówienie przez Zamawiającego dostaw w liczbie nie powodującej osiągnięcia w całości kwoty 

określonej w ust. 1 nie uprawnia Wykonawcę do żądania zamówień uzupełniających. 

3 Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy wynikać będzie z realizacji umowy według bieżących potrzeb 

Zamawiającego. 

4 Ceny jednostkowe netto, określone przez Wykonawcę w Formularzu asortymentowo - cenowym nie będą 

podlegały zmianie w okresie obowiązywania umowy. 

5 W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT należne wynagrodzenie Wykonawcy podlega 

automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT,  wynikającą ze stawki tego podatku, 

obowiązującą w chwili powstania obowiązku  podatkowego. 

6 Strony dokonywać będą rozliczenia umowy na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę po 

wykonaniu każdej dostawy, zgodnie z ilością i asortymentem dostarczonych materiałów według cen 

jednostkowych brutto określonych w załącznikach do umowy. Wykonawca jest zobowiązany do 

dostarczenia faktury VAT w dniu dostawy lub najpóźniej następnego dnia roboczego po dniu dostawy. 

7 Zapłata będzie następowała przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 14 dni od daty 

otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.  

8 Za datę dokonania płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

9 Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, NIP ………………….. 

10 Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, NIP 718-21-44-919.  

 

§ 4 

 

1 W przypadku dostarczenia materiałów niespełniających warunków określonych przez Zamawiającego  

w opisie przedmiotu zamówienia lub zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji dostarczonych 

materiałów eksploatacyjnych - Wykonawca zobowiązuje się do wymiany na własny koszt tych materiałów 



na materiały spełniające wymogi przedmiotu zamówienia lub wolne od wad.  

2 Zapłata faktury za reklamowaną dostawę nastąpi po spełnieniu przez Wykonawcę warunku określonego  

w ust. 1. 

3 W przypadku, gdy dostarczony materiał równoważny nie będzie odpowiadał jakością wydruków  

i wydajnością materiałom zalecanym przez producenta (np. blady wydruk, brudzenie papieru, mniejsza 

liczba wydrukowanych stron w stosunku do materiału zalecanego przez producenta) Wykonawca 

zobowiązany jest do wymiany tego materiału na nowy – wolny od wad  w terminie 1 dnia roboczego  

od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego o wadliwym produkcie (faxem lub mailem). Wymiana nastąpi  

w siedzibie Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy w razie stwierdzenia wad materiału. 

4 W przypadku uszkodzenia urządzenia, spowodowanego używaniem materiałów równoważnych 

Wykonawca zobowiązany jest do naprawy w autoryzowanym serwisie producenta urządzenia, na swój 

koszt, a w przypadku takiej konieczności - także do zwrotu kosztu zleconej przez Zamawiającego 

ekspertyzy niezależnego rzeczoznawcy. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia  

na czas wykonania naprawy, w terminie 2 dni roboczych, urządzenia zastępczego, o takich samych  

lub lepszych parametrach. W razie stwierdzonego przez autoryzowany serwis producenta urządzenia 

trwałego i uniemożliwiającego eksploatację uszkodzenia Wykonawca pokryje wszystkie koszty zakupu  

i dostawy nowego urządzenia, o takich samych lub lepszych parametrach. 

5 O fakcie, że urządzenie uszkodzone jest z powodu stosowania wadliwych materiałów decyduje ekspertyza 

autoryzowanego serwisu firmy, która wyprodukowała urządzenie, właściwego dla siedziby Zamawiającego, 

6 Po dwóch zwrotach uszkodzonych bądź niesprawnych materiałów każdy następny zamówiony i 

dostarczony materiał  tego samego typu musi być „oryginalny”- bez zmiany ceny jednostkowej ofertowej 

7 W przypadku urządzeń na gwarancji - jeśli na skutek awarii urządzenia wynikłej z winy zastosowania 

materiałów równoważnych Zamawiający utraci gwarancję producenta urządzenia, Wykonawca będzie 

zobowiązany do przejęcia obowiązków gwaranta na pozostały okres udzielonej gwarancji, bez zmiany jej 

warunków.  

 

§ 5 

 

1. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy po stronie Zamawiającego jest  

Pan Marcin Sawko - Naczelnik Wydziału Obsługi Urzędu  

Osobą odpowiedzialną za realizację umowy po stronie Wykonawcy jest:  

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

 

§ 6 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można  

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni  

od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W przypadku określonym w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części umowy, nie może natomiast żądać odszkodowania. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 



1) w przypadku wszczęcia likwidacji Wykonawcy; 

2) pomimo uprzednich dwukrotnych monitów ze strony Zamawiającego, Wykonawca w rażący sposób 

zaniedbuje zobowiązania umowne. 

4.  Umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego w każdym czasie, ze skutkiem na koniec miesiąca 

w przypadku nienależytego wywiązywania się z umowy przez Wykonawcę lub utraty zaufania przez 

Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy a w szczególności w przypadku nie dokonania zwrotu 

poniesionych kosztów naprawy/ zakupu urządzenia, o których mowa w § 4 ust. 4 niniejszej umowy. 

 

§ 7 

  

1 Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną: 

1) w wysokości 1 % wynagrodzenia, za daną dostawę, w przypadku zwłoki w dostawie, za każdy dzień 

zwłoki; 

2) w wysokości 10 % wartości części umowy, która nie została zrealizowana, gdy Wykonawca odstąpi 

od umowy z przyczyn leżących po jego stronie; 

3) w wysokości 10 % części umowy, która nie została zrealizowana. gdy Zamawiający odstąpi od umowy 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

2 W przypadku dwukrotnej zwłoki w realizacji przedmiotu umowy i naliczenia kar umownych, Zamawiający 

będzie uprawniony do rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

3 W przypadku gdy szkoda przekroczy kwotę kar umownych Zamawiający może oprócz kar umownych 

żądać na zasadach ogólnych pokrycia poniesionej szkody w kwocie przekraczającej wysokość kar 

umownych.   

 

 

§ 8 

 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

2. Dopuszcza się zmiany określonych w umowie nazw i adresów jeśli będą one wynikać ze zmian 

organizacyjnych w strukturze Zamawiającego i Wykonawcy bez konieczności wprowadzania tych zmian 

aneksem. W takim przypadku Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego, pisemnego 

powiadamiania się. 

 

 

 

§ 9 

 

1. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy 

Prawo zamówień publicznych.  

2. We wszystkich kwestiach spornych, które mogą powstać w związku z niniejszą umową właściwy do 

ich rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 



§ 10 

 

 

Umowę sporządzono w trzech  jednobrzmiących egzemplarzach – jeden egz. dla Wykonawcy i dwa egz.  

dla Zamawiającego. 

 

 

Integralną częścią niniejszej umowy jest : 

1) Oferta Wykonawcy wraz z Formularzem asortymentowo-cenowym, załączonym do Oferty - zał. nr 1  

do umowy. 

 

 

 

WYKONAWCA:        ZAMAWIAJĄCY: 

 

 

 

 

 

 

 

 


