
Załącznik nr 6a do siwz 

 

U M O W A  N R  

 

zawarta w dniu ………… r.  w Szczecinie, pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin - Miejską Jednostką 

Obsługi Gospodarczej z siedzibą  w  Szczecinie,  pl.  Armii Krajowej 1,  NIP:  851-31-36-996 

REGON: 320933250 reprezentowaną przez  

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

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,  

a  

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

z siedzibą w ……………………….……………………    ul. ………………….…………………… 

NIP: …………………………….…………… REGON: ……………………………………………. 

reprezentowaną przez:  

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

 zwaną dalej Wykonawcą, łącznie zwanymi w treści umowy Stronami. 

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty 

Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości mniejszej od kwot określonych  

w przepisach wydanych na  podstawie  art. 11 ust. 8  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia  

29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) zwanej dalej ustawą oraz 

Zarządzenia Nr 32/2012 Dyrektora Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej z dnia 09 listopada 

2012 r. (ze zmianami). 

§1 

Przedmiotem umowy jest: „dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych  

do urządzeń drukujących w 2014 r.” zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, ofertą cenową 

wykonawcy, formularzem asortymentowo-cenowym i warunkami dodatkowymi zawartymi w siwz, 

stanowiącymi integralną część umowy. 

§2 

Umowę zawiera się na czas określony od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2014 r.  

lub do wyczerpania przedmiotu umowy.  

§ 3 

1. Podane w siwz ilości są maksymalne i mogą ulec zmniejszeniu w trakcie realizacji umowy.  

Z tego tytułu nie będą przysługiwały wykonawcy żadne roszczenia.  

2. Materiały eksploatacyjne będą dostarczane sukcesywnie stosownie do potrzeb Zamawiającego 

loco magazyn Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej Szczecin pl. Armii Krajowej 1 wraz  

z rozładunkiem.  

3. Wielkość każdej partii dostawy materiałów eksploatacyjnych wynikać będzie z bieżących 

potrzeb Zamawiającego i będzie realizowana na podstawie jednostkowych zapotrzebowań 

Zamawiającego.  



4. Dostawy muszą być awizowane, a godziny dostawy uzgodnione telefonicznie  

z pracownikiem magazynu pod nr tel. 91 42-45-298, 91 42-45-305 w godzinach urzędowania 

(poniedziałek – piątek, w godz. 7.30-15.30).  

5. Wykonawca dostarczy zamówione materiały swoim transportem w terminie do 7 dni 

kalendarzowych od dnia uruchomienia danej dostawy cząstkowej.  

6. Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego telefaxem lub drogą elektroniczną  

o spodziewanych opóźnieniach w dostawie oraz o przyczynie opóźnienia.  

7. W przypadku nie dotrzymania terminu dostawy przez Wykonawcę trwającego dłużej niż 2 dni 

robocze, zamawiający ma prawo zakupić niedostarczoną partię przedmiotu umowy u innego 

dostawcy, a ewentualną różnicą kosztów obciąży Wykonawcę chyba, że wydłużenie terminu 

nastąpi z uzasadnionych powodów, o których Zamawiający zostanie poinformowany przed 

upłynięciem wymienionego terminu.  

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu materiały eksploatacyjne zgodnie  

ze złożoną ofertą, o parametrach i na warunkach określonych w siwz.  

2. Zaproponowany przez Wykonawcę produkt nie może powodować utraty gwarancji 

użytkowanego sprzętu.  

3. Zaoferowane materiały eksploatacyjne w żadnym stopniu nie mogą naruszać praw patentowych 

ani innej własności intelektualnej producentów materiałów eksploatacyjnych zalecanych przez 

wytwórców modeli maszyn wyszczególnionych w formularzu asortymentowo-cenowym  

(zał. nr …. do siwz). 

4. W przypadku uszkodzenia urządzenia lub utraty gwarancji w wyniku dostarczenia wadliwego 

produktu, zamawiającemu przysługiwać będzie zwrot kosztów naprawy urządzenia, w tym koszt 

wykonania ekspertyzy. Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu kosztów w oparciu  

o dostarczoną przez zamawiającego ekspertyzę sporządzoną przez upoważnioną osobę 

serwisującą dane urządzenie.  

5. Jeżeli z powodu zastosowania danego materiału eksploatacyjnego wystąpi awaria sprzętu, która 

spowoduje jego wycofanie z eksploatacji, potwierdzone ekspertyzą upoważnionego pracownika 

serwisu, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia kosztów wartości rynkowej danego  

urządzenia. 

6. W razie awarii urządzenia, z powodu dostarczenia wadliwego materiału eksploatacyjnego, 

którego przewidywany czas naprawy będzie dłuższy niż 48 godzin, Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu nieodpłatnie, na czas awarii, urządzenie zastępcze o takich samych  

lub lepszych parametrach technicznych. 

7. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu spowodowane 

używaniem dostarczonego materiału eksploatacyjnego.  

8. Wymagany przez zamawiającego okres gwarancji: 24 miesiące od dnia dostawy częściowej  

na wszystkie dostarczone materiały.  

9. W przypadku, gdy toner spowoduje zabrudzenie mechaniczne urządzenia przez wysypujący się 

wkład barwiący, Wykonawca zobowiązany będzie do oczyszczania urządzeń w budynku 



Zamawiającego, w którym to urządzenie jest eksploatowane, na własny koszt, w terminie  

24 godzin od otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego. 

10. W przypadku 2 - krotnej reklamacji danej pozycji materiału eksploatacyjnego równoważnego, 

Zamawiający może żądać dostawy przedmiotu zalecanego przez producenta sprzętu w cenie 

określonej w formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik nr ………. do SIWZ) dla danej 

pozycji lub dokonać zakupu u innego Wykonawcy, a różnicą obciążyć Wykonawcę.  

11. W przypadku uznania wszelkich reklamacji za zasadne, wszystkie koszty wynikające  

z procesu reklamacji obciążają Wykonawcę. 

§ 5 

Osobami odpowiedzialnymi za wykonanie umowy są: 

ze strony Zamawiającego:   

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

ze strony Wykonawcy:     

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

 

§ 6 

1. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru zużytych kaset i kartridży, nadających się  

do recyclingu oraz do nieodpłatnej utylizacji odpadów – potwierdzonej kartą przekazania 

odpadu.  

2. Odbiór zużytych kaset i kartridży odbywać się będzie nie rzadziej niż raz w miesiącu.  

§ 7 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wykonawcy cenę wynikającą  

z przedstawionej oferty cenowej, w cenach jednostkowych zawartych w arkuszu asortymentowo-

cenowym (zał. nr …. do siwz) złożonym przez Wykonawcę w trakcie trwania postępowania. 

2. Za wykonanie przedmiotu umowy, Strony ustalają wynagrodzenie brutto do kwoty w wysokości 

………………… słownie zł: ……………………………………………………………………… 

3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia Wykonawcy wynagrodzenia na podstawie 

wystawionej faktury VAT za wykonane dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń 

drukujących, dokonując przelewu na rachunek Wykonawcy, wskazany na fakturze, w ciągu  

14 dni od daty jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego.  

4. Za datę płatności Strony uznają dzień obciążenia konta Zamawiającego.  

5. W przypadku nie wykorzystania przez zamawiającego całkowitej kwoty umowy, o której mowa 

w pkt 2, wykonawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia.  

6. Kwota określona w pkt 2 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.  

§ 8 

1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną:  

1) w wysokości „2%” wartości dostawy cząstkowej za każdy dzień zwłoki, jeżeli towar  

nie został dostarczony w terminie z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,  

2) w wysokości „5%” wartości brakującej części towaru z dostawy cząstkowej w przypadku 

dostarczenia towaru w ilości nie odpowiadającej zamówieniu (braki ilościowe  

i jakościowe),  



3) w wysokości „10%” wartości umowy (§7 pkt. 2) w przypadku odstąpienia od umowy  

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;  

4) w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki w przypadku braku realizacji postanowień  

wynikających z § 4 ust. 6 niniejszej umowy; 

5) w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki w przypadku braku realizacji postanowień  

wynikających z § 4 ust. 9 niniejszej umowy. 

2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych,  

do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

       § 9 

1. Zamawiający może natychmiast odstąpić od niniejszej umowy, jeżeli wykonawca dwukrotnie 

opóźni się z realizacją zamówienia bez względu na przyczyny opóźnienia, chyba że opóźnienie 

jest następstwem działania siły wyższej.  

2. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy, jeżeli w wyniku czterokrotnej reklamacji tego 

samego asortymentu wykonawca nadal nie dostarczył towaru zgodnego  

ze specyfikacją, wolnego od wad.  

       § 10 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zmian postanowień niniejszej umowy  

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty. Zmiana ta może 

dotyczyć sytuacji, gdy towar określony w formularzu asortymentowo-cenowym, a następnie  

w umowie, przestał być produkowany i jest niedostępny, co będzie potwierdzone stosownym 

pismem. W takiej sytuacji Wykonawca może zaproponować inny typ towaru, który musi 

spełniać warunki określone w SIWZ za cenę określoną w ofercie i umowie. 

2. W sprawach nie uregulowanych, mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego,  

a mogące wyniknąć z umowy spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy rzeczowo  

dla siedziby Zamawiającego.  

3. Integralną częścią umowy stanowi siwz, oferta cenowa oraz formularz asortymentowo-cenowy 

Wykonawcy. 

4. Umowę wraz z załącznikami sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  

po jednym dla każdej ze Stron.  

 

 

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 


