U M O W A NR
o dostawę tonerów

między:
Gminą Słupia ,
z siedzibą w Słupi,
zwaną dalej ,,Zamawiającym”, reprezentowaną przez:……………………..
…………………………………………..
Przy kontrasygnacie –
a:
…………………………………………………………………..
reprezentowaną przez……………………………………………

§ 1
1. Przedmiotem umowy jest:
- SUKCESYWNA, (zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego) DOSTAWA TONERÓW .
- Odbiór zużytych tonerów na koszt Wykonawcy
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający planowane zapotrzebowanie rzeczowoilościowe materiałów w roku 2022 oraz ceny (brutto) wyspecyfikowanych materiałów zawiera
formularz ,,rozeznania rynku” zwany dalej ,,formularzem”, Wykonawcy, stanowiący integralną część
niniejszej umowy.
§ 2
1. Miejsce dostawy Urząd Gminy w Słupi – pokój 11 Sekretariat, Słupia 257, 28-350 Słupia.
2. Dane do faktury;
Nabywca: Gmina Słupia 257 ; 28-350 Słupia, Nip:656-22-14-287
Odbiorca: Urząd Gminy Słupia 257 ; 28-350 Słupia
§ 3
1.Ustala się termin realizacji dostaw:
1) rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy, z chwilą pierwszego zgłoszenia zapotrzebowania
na tonery przez Zamawiającego,
2) zakończenie: do dnia 31.12.2022r. lub do wcześniejszego wyczerpania zamówienia i kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 5 ust. 1.
3) Jeżeli do dnia zakończenia realizacji dostaw na podstawie niniejszej umowy, o którym mowa w
ust. 2 umowy, Zamawiający nie dokona zamówienia tonerów w ilości wskazanej jako deklarowane
potrzeby w formularzu, to niniejsza umowa wygasa a Wykonawcy nie przysługują roszczenia o
wykonanie umowy w pozostałym zakresie i roszczenia o zapłatę za niezrealizowaną część
zamówienia.
3. Ustala się terminy realizacji odbiorów zużytych tonerów
1) Każdorazowo przy dostarczeniu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do odbioru zużytych
tonerów przygotowanych do wysyłki przez Zamawiającego
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§ 4
1. Wykonawca odpowiada za jakość, terminowość i zgodność dostaw z zapotrzebowaniami
Zamawiającego.
2. Wykonawca dostarczać będzie materiały sukcesywnie do siedziby Zamawiającego
w ilościach i terminach zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie trwania umowy.
3. Dostarczenie partii tonerów zostanie każdorazowo poprzedzone zamówieniem, złożonym przez
Zamawiającego faksem, drogą elektroniczną oraz telefonicznie.
4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania zamówionych materiałów biurowych w ciągu 2-ch
dni roboczych, licząc od dnia otrzymania zamówienia, w godzinach 07:30 ÷15:30,
5. Wykonawca dostarczać będzie zamówione tonery własnym środkiem transportu
na swój koszt i ryzyko.
6. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało wniesienie przedmiotu dostawy przez pracowników
Wykonawcy do pomieszczenia wskazanego przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.
7. W przypadku, gdy z przyczyn od siebie niezależnych Wykonawca nie może dostarczyć materiału
zamówionego przez Zamawiającego, zobowiązany jest, w uzgodnieniu i za zgodą Zamawiającego
do dostarczenia odpowiednika materiału, spełniającego wymagania określone w formularzu o wartości
jednostkowej nie przekraczającej wartości ustalonej dla zamówionego materiału.
§ 5
1. Cena za wykonanie zamówienia, o którym mowa w § 1 wynosi ……brutto zgodnie z ofertą
Wykonawcy.
2. Kwota określona w ust. 1 niniejszego paragrafu jest kwotą kosztorysową i obejmuje wykonanie
całości przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 .
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie ryzyko
i odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych
z dostawą przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, w tym: opakowania, oznakowania,
stosownego ubezpieczenia przewozowego, kosztu transportu, załadunku i wyładunku.
§ 6
1. Wynagrodzenie, za dostarczenie zamówionej faksem, drogą elektroniczną oraz telefonicznie
części przedmiotu zamówienia, płatne będzie przelewem, na wskazany przez Wykonawcę
rachunek bankowy, w ciągu 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej
faktury VAT.
2. Datą zapłaty faktury będzie data obciążenia rachunku Zamawiającego.
§ 7
1. Wszystkie
materiały
objęte
niniejszą
umową
są
materiałami
od wad, pełnowartościowymi i posiadają gwarancje producenta min 12 miesięcy .
2.

wolnymi

Materiały objęte gwarancją, które pomimo zgodnego z wymaganiami Zamawiającego
terminu przydatności do użycia tj. minimum 12 miesięcy nie nadają się do użytku,
będą przez Wykonawcę wymienione na materiały nowe, pełnowartościowe.
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3.

4.

W przypadku, gdy dostarczony materiał nie odpowiada pod względem jakościowym lub posiada
wady, Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji w formie pisemnej
lub za pomocą faksu.
W przypadku zgłoszenia reklamacji Wykonawca zobowiązuje się do jej rozpatrzenia w terminie
5 dni. Wadliwy materiał będzie wymieniony na produkt wolny od wad. Wymiana nastąpi
w siedzibie Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 8
Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone materiały, na okres 12 miesięcy,
od daty dostarczenia ich do Zamawiającego, niezależnie od gwarancji producentów.

licząc

§ 9
Strony postanawiają, że obowiązującą ich formą odszkodowania będą stanowić kary umowne
naliczane w sposób następujący:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a/ za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 5% kwoty
umownej brutto, określonej w § 5 ust 1,
b/ za zwłokę w dostarczeniu zamówionej partii materiałów w wysokości 0,5% wartości zamówionej
partii materiałów biurowych za każdy dzień zwłoki, w stosunku do terminu określonym w § 4
ust.4.
c/ za zwłokę w wykonaniu reklamacji w wysokości 5% wartości reklamowanego wadliwego
materiału lub jego partii, za każdy dzień zwłoki po terminie wyznaczonym na usunięcie wad,
określonym w § 7 ust. 4.
§ 10
1. W przypadku naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, z przyczyn określonych w § 9
ust. 1 Zamawiający wstrzymuje wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot umowy
w wysokości równej naliczonym karom umownym do dnia zapłaty przez Wykonawcę na rachunek
bankowy Zamawiającego kwot naliczonych kar. Z tytułu wstrzymania wypłaty części
wynagrodzenia spowodowanej naliczeniem kar, Wykonawcy nie przysługują odsetki ani też inne
odszkodowania lub roszczenia od Zamawiającego.
2. Dokonując potrącenia kary umownej naliczonej zgodnie z umową, Zamawiający składa
Wykonawcy oświadczenie o potrąceniu, gdzie wykazuje wysokość i podstawę naliczenia kar
umownych.
§ 11
1. Zamawiający przewiduje zmianę postanowień umowy w przypadku:
a/ konieczności zakupu niektórych materiałów w ilości innej niż wymieniona w załączniku
do niniejszej umowy - oferta. Zmiana ta możliwa jest z równoczesnym zmienieniem ilości dostawy
materiałów pozostałych asortymentów,
b/ ustawowej zmiany stawki podatku VAT,
c/ wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy,
2. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 12
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
a./ w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
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umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o tych okolicznościach,
b./ Wykonawca realizuje dostawy w sposób wadliwy, niezgodnie z obowiązującymi normami
lub wykonuje je w sposób stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa osób i mienia,
2. W przypadkach, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.
§ 13
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 14
Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy strony poddają właściwości
Sądu Rejonowego w Jędrzejowie.
§ 15
Integralną część niniejszej umowy stanowi formularz ofertowy Wykonawcy, zawierający
specyfikację, tj. wykaz rzeczowo-ilościowy przedmiotu zamówienia.
§ 16
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu
dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Załącznik Oferta wykonawcy

Strona 4 z 4

