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UMOWA  Nr  273.…2018 

(wzór) 

 

zawarta w dniu …... r. w Toruniu pomiędzy Powiatem Toruńskim z siedzibą w Toruniu przy ul. 

Towarowa 4-6 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 

 

Marek Olszewski - Starosta Toruński 

Michał Ramlau - Wicestarosta 

zwanym dalej Zamawiającym 

 

a 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

zwanym/ą dalej Wykonawcą 

 

§1.  

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, ploterów 

i urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego wymienionych  

w ofercie Wykonawcy i formularzu asortymentowo – cenowym. Formularz asortymentowo – 

cenowy stanowi integralną część umowy.  

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy określony w ust. 1 spełnia wszystkie parametry 

techniczne i użytkowe określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu. 

 

§2.  

OKRES REALIZACJI UMOWY 

1. Umowa będzie realizowana od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2019 r., lub do 

wyczerpania przedmiotu umowy. 

2. Po upływie okresu realizacji umowy, mimo niewyczerpania zamówienia określonego umową, 

umowa wygasa. 

3. Wykonawcy nie przysługują roszczenia o realizację całości przedmiotu zamówienia, jeżeli 

potrzeby Zamawiającego w tym zakresie będą mniejsze. 

§3.  

WARUNKI DOSTAWY 

1. Dostawy będą realizowane partiami na podstawie jednostkowych zamówień składanych 

sukcesywnie telefonicznie, faxem lub e-mailem, w zależności od potrzeb Zamawiającego. 

2. Przedmiot umowy objęty jednostkowym zamówieniem Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do 

miejsca każdorazowo wskazanego przez Zamawiającego, na swój koszt i ryzyko w ciągu max. 3 

dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. 

3. W przypadku niedotrzymania terminu dostawy przez Wykonawcę, Zamawiający zakupi 

niedostarczoną partię przedmiotu umowy u innego dostawcy, a ewentualną różnicą kosztów 
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obciąży Wykonawcę, chyba że wydłużenie terminu nastąpi z uzasadnionych powodów, o których 

Zamawiający zostanie poinformowany.  

§4.  

WYNAGRODZENIE 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy Zamawiającemu przedmiotu umowy wymienionego w § 

1 umowy, na podstawie jednostkowych zamówień, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2, po cenie 

wymienionej w formularzu cenowym złożonym przez Wykonawcę w trakcie trwania 

postępowania. 

2. Ogólną wartość umowy ustala się na kwotę: 

……………brutto (słownie: ……………………………………………………… złote) 

…………… netto (słownie:  ………………………………………………………….złote) 

kwota VAT (wg stawki 23 %): …………. zł . 

3. Ceny jednostkowe brutto zawierają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z dostawą 

przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego. 

4. Stałość cen jednostkowych brutto ustala się na cały okres obowiązywania umowy. 

5. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie trwania umowy dopuszcza się zmianę 

wartości umowy o różnicę wynikającą ze zmiany wartości podatku VAT. Taka zmiana może 

nastąpić po zaakceptowaniu przez Zamawiającego wniosku Wykonawcy zawierającego 

uzasadnienie faktyczne i prawne. 

§5.  

TERMIN I WARUNKI PŁATNOŚCI 

 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za dostawę przedmiotu umowy, po otrzymaniu prawidłowo 

wystawionej faktury, na rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie 21dni licząc od dnia 

jej otrzymania, z wyjątkiem sytuacji przewidzianej w § 8 ust. 4, gdzie 21 dniowy termin będzie 

liczony od daty prawidłowego wykonania dostawy, poprzez dostarczenie całego asortymentu 

wolnego od wad. 

2. Wykonawca wystawi fakturę po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru towaru wolnego od wad. 

3. Jako zapłatę faktury rozumie się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

4. Na fakturze musi zostać umieszczony symbol i numer niniejszej umowy. 

5. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej 

umowy na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

 

§6.  

KARY UMOWNE 

 

1. W przypadku, gdy Wykonawca nie zrealizuje zamówienia w terminie określonym w § 3 ust. 2, lub 

nie uzupełni braków ilościowych albo nie dokona wymiany towaru wadliwego na towar wolny od 

wad, w terminie określonym w § 8 ust. 4, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % 

brutto zamówienia jednostkowego za każdy dzień zwłoki w dostawie. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% brutto wartości umowy, o 

której mowa w §4 ust. 2, jeżeli z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający lub 

Wykonawca odstąpi od umowy. 
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3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania do wysokości poniesionej 

szkody, niezależnie od kar umownych. 

4. Zamawiający ma prawo potrącania kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, po 

uprzednim wystawieniu noty obciążeniowej. 

§7.  

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli: 

a) Wykonawca nie rozpocznie realizacji dostaw będących przedmiotem umowy w okresie 10 dni od 

złożenia pierwszego zamówienia, 

b) Wykonawca uporczywie (min. 2 – krotnie) nie wykonuje dostaw zgodnie z warunkami umowy lub 

w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne, 

c) dostarczany przez Wykonawcę przedmiot umowy jest złej jakości, 

d) ceny jednostkowe zostaną podwyższone przez Wykonawcę poza przypadkami określonymi w § 4 

ust. 5,  

e) zaistnieją okoliczności powodujące, iż wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawca może 

żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy do dnia odstąpienia od 

umowy. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający bez podania przyczyny 

odmawia odbioru zamówionego przedmiotu umowy. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone w terminie 30 dni od dnia, w 

którym strona dowiedziała się o przyczynie odstąpienia. 

§8.  

GWARANCJA i REKLAMACJE 

1. Wykonawca oświadcza, że towar oferowany Zamawiającemu jest wolny od wad i spełnia wszelkie 

normy stawiane takim towarom przez prawo polskie.  

2. Wykonawca odpowiada za rodzaj, jakość oraz ilość dostarczanego przedmiotu umowy objętego 

każdym jednostkowym zamówieniem.  

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu dwunastomiesięcznej gwarancji jakości na dostarczony 

przedmiot umowy. 

4. Braki ilościowe lub wady jakościowe stwierdzone w dostawie Zamawiający reklamuje w ciągu 7 

dni roboczych od stwierdzenia braków lub wad. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do 

uzupełnienia braków lub usunięcia wad niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni 

licząc od daty otrzymania wezwania.  

5. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający zakupi brakującą lub 

wadliwą część jednostkowego zamówienia u innego dostawcy, a ewentualną różnicą kosztów 

obciąży Wykonawcę. 

6. 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 48 godzin 

od otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego. 
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§9.  

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Starosta Toruński z siedzibą w Toruniu ul. 

Towarowa 4-6. Dane kontaktowe Administratora danych: tel.: 56/ 662 88 88, e-mail: 

starostwo@powiattorunski.pl  

2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy.  

3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa.  

4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą przez okres wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 

wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (t. j. 

Dz. U. 2011, Nr 14, poz. 67), z uwzględnieniem terminu przedawnienia roszczeń.  

5. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.  

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować 
odmową zawarcia umowy.  

7. Przysługuje Panu/Pani skarga do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  

 

§10.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności 

w następujących przypadkach: 

a) w zakresie zmian danych teleadresowych Wykonawcy, 

b) aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny (np. wycofanie z obrotu urządzeń lub 

materiałów eksploatacyjnych), zmiana nie może spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty, 

na podstawie której dokonany był wybór Wykonawcy, 

c) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do 

aktualnego stanu prawnego 

d) zaistnienie okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

e) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń 

instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy. 

 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty w sytuacji, gdy towar 

określony w ofercie, 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 zapytaniu ofertowym za cenę określoną w 

ofercie i umowie. 

3. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 
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5. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 

egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz cenowy 

 


