WZÓR
UMOWA nr …….....
o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)
zawarta w dniu _________________ w Karczewie pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie z siedzibą w
Karczewie, adres: 05-480 Karczew ul. Otwocka 28, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem 0000173126, NIP 5321662517, REGON 010487980,
reprezentowanym przez Piotra Banasiaka – Dyrektora, uprawnionego do jednoosobowej reprezentacji na
podstawie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS, która
stanowi załącznik do umowy,
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
dla spółek
_____________________________________ z siedzibą w _______________, adres: _____________________________________________,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy _____________________________ ___
Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS __________________________________,
NIP: ______________________,
REGON: ___________________,
kapitał zakładowy: _______________________ ,
reprezentowaną przez ____________________________________ uprawnioną/uprawnionego/uprawnionych do
jednoosobowej/łącznej reprezentacji spółki na podstawie informacji odpowiadającej odpisowi
aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS, która stanowi załącznik do umowy / na podstawie
pełnomocnictwa nr _____ z dnia _____, które stanowi załącznik do umowy, udzielonego przez osoby
uprawnione do reprezentowania spółki na podstawie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z
rejestru przedsiębiorców KRS, która stanowi załącznik do umowy,
zwaną dalej: „Wykonawcą”
dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:
_______________________________,
prowadzącym/ą
działalność
gospodarczą
pod
firmą
___________________________________,
adres
stałego
miejsca
wykonywania
działalności:
______________________________________________, wpisanym/ą do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, z której wydruk stanowi załącznik do umowy,
NIP: ___________________________
REGON: ________________________,
zwanym/ą dalej „Wykonawcą”
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§1
Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca sprzedaje i zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu
tonery, szczegółowo wymienione w formularzu cenowym, który stanowi załącznik do umowy, zwane
w dalszej części umowy „towarem”.
Wykonawca oświadcza, że tonery, których dostawa jest przedmiotem umowy, spełniają wymagania
jakościowe i normy obowiązujące dla tego rodzaju towaru, a w szczególności posiadają certyfikat ISO
9001 lub ISO 14001oraz, że przeszły testy zgodne z normą ISO/IEC 19752 (wkłady drukujące z
tonerem monochromatycznym) lub ISO/IEC 19798 (wkłady z tonerem kolorowym).
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Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do odbioru z siedziby Zamawiającego pustych pojemników po
tonerach w liczbie wskazanej przez Zamawiającego.
Okres obowiązywania umowy – 24 miesiące od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy, z zastosowaniem
cen określonych w umowie, w sytuacji niewykorzystania ilościowego umowy na okres nie dłuższy niż
12 miesięcy z zastrzeżeniem, że łączna wartość umowy określona w §6 ust. 1 nie może zostać
przekroczona.
§2
Wykonawca sprzedaje i zobowiązuje się do dostawy towaru zgodnie ze złożoną ofertą w terminach
dostaw określonych w zamówieniach Zamawiającego.
Zamówienie sporządzone w formie pisemnej i podpisane przez osoby upoważnione przekazywane
będzie faksem/mailem na numer/adres podany w ofercie złożonej przez Wykonawcę.
Upoważnionymi do podpisania są Dyrektor Zamawiającego lub osoba upoważniona przez Dyrektora.
§3
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania towaru każdorazowo:
1) ilościowo i jakościowo zgodnego ze złożonym zamówieniem częściowym,
2) do siedziby Zamawiającego – adres wskazany w zamówieniu, w tym rozładunku i złożenia
towaru w miejscu wskazanym przez pracownika Zamawiającego, w godzinach od 8:00 do 14:00
od poniedziałku do piątku w dni robocze1,
3) na własny koszt i ryzyko w terminie 4 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez
Zamawiającego w formie określonej w §2 ust. 2 umowy.
Wykonanie dostawy następuje z momentem potwierdzenia odbioru towaru przez upoważnionego
przedstawiciela Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się do odbioru z siedziby Zamawiającego pustych pojemników po tonerach
jeden raz w każdym miesiącu obowiązywania umowy w terminie do 4 dni roboczych od dnia
złożenia zamówienia na usługę przez Zamawiającego faksem/mailem na numer/adres podany w
ofercie złożonej przez Wykonawcę. Upoważnionymi do podpisania zamówienia na usługę są
pracownicy Zamawiającego
Odbiór, o którym mowa w ust. 3, wymaga każdorazowego potwierdzenia w protokole podpisanym
przez strony, w którym stwierdza się liczbę odebranych pojemników.
§4
Odbiór towaru będącego przedmiotem zamówienia będzie dokonywany przez Zamawiającego w dniu
otrzymania dostawy, we wskazanym w zamówieniu miejscu i w obecności Wykonawcy lub
przewoźnika.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrotu dostarczonego, a niezamówionego w zamówieniu
częściowym towaru oraz zwrotu towaru budzącego zastrzeżenia, co do jakości lub kompletności.
Zwrot następuje na koszt Wykonawcy.
Zamawiający zobowiązuje się do realizacji umowy na poziomie minimum 20%.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa zakupu towaru z każdej pozycji
wyszczególnionej w formularzu ofertowym Wykonawcy, stanowiącym załącznik do niniejszej
umowy, w ilości większej niż określona w umowie, z zastrzeżeniem, że łączna wartość umowy
określona w §6 ust. 1 nie może zostać przekroczona.
§5
W przypadku zakwestionowania zgodności dostarczonego towaru z opisem przedmiotu zamówienia
lub stwierdzenia wad towaru Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznej zamiany towaru na
towar prawidłowy lub wolny od wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jednak nie
krótszym niż 2 dni robocze, tak, aby możliwe było jego użycie zgodnie z zapotrzebowaniem.
W sytuacji, o której mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do odbioru towaru na koszt własny
z siedziby Zamawiającego.
W przypadku, gdy z przyczyn obiektywnych dostarczenie towaru zgodnie z umową jest niemożliwe,
Wykonawca może zaoferować Zamawiającemu towar równoważny przedmiotowo, którego cena
będzie nie wyższa niż cena towaru zastępowanego, objętego umową, po wcześniejszym uzgodnieniu z
Zamawiającym i pisemnym wyrażeniu przez niego zgody.

Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
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W sytuacji, o której mowa w ust. 1 i 3, gdy Wykonawca nie zrealizuje zamówienia w przewidziany
sposób, oraz w przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązku określonego w §3 ust. 1
umowy, Zamawiający ma prawo dokonać zakupu u innego wykonawcy, pomniejszając wielkość
zamówienia złożonego Wykonawcy. Zamawiający obciąży Wykonawcę poniesionymi kosztami tj.
różnicą między ceną towaru określoną w umowie a ceną zapłaconą przez Zamawiającego, gdy cena
zapłacona przez Zamawiającego jest wyższa od ceny określonej w umowie.
Poniesione koszty, o których mowa w ust. 4, w wysokości udokumentowanej odpowiednimi
rachunkami, zostaną potrącone z najbliższej wymagalnej wierzytelności Wykonawcy.
§6
Strony ustalają łączną cenę za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w §1, na kwotę w
wysokości _____________________ zł netto (słownie: _____________) powiększoną o należny podatek VAT
w stawce .......% tj. __________________ zł brutto (słownie: ______________), w tym:
1) z tytułu sprzedaży i dostawy towaru - _____________________ zł netto (słownie: _____________)
powiększone o należny podatek VAT w stawce .......% tj. __________________ zł brutto (słownie:
______________),
W wartości zamówienia zawarty jest koszt transportu i odbioru do i z siedziby Zamawiającego.
Zaoferowane ceny jednostkowe nie ulegną zmianie przez cały okres trwania umowy z zastrzeżeniem
ust. 4.
Zamawiający dopuszcza zmianę cen tylko w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT
wprowadzonej po zawarciu niniejszej umowy. Zmiana cen w tej sytuacji wymaga zawarcia aneksu do
umowy. Przy czym zmianie ulega jedynie wartość brutto towaru a wartość netto pozostaje bez zmian.
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§7
Z tytułu realizacji dostaw, będących przedmiotem umowy, Wykonawca będzie wystawiał
Zamawiającemu faktury VAT dla każdej dostawy oddzielnie.
Z tytułu realizacji odbiorów i utylizacji pustych pojemników po tonerach Wykonawca będzie
wystawiał Zamawiającemu faktury VAT dla każdej usługi oddzielnie. Załącznikiem do faktury jest
protokół, o którym mowa w §3 ust. 4.
Należność za wykonaną dostawę płacona będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany w fakturze VAT w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury
VAT.
Za prawidłowo wystawioną fakturę VAT uważa się dokument zawierający wszystkie wymagania
określone dla faktury VAT w przepisach powszechnie obowiązujących.
W przypadku niespełniania przez dokument przedłożony przez Wykonawcę jakichkolwiek wymagań,
o których mowa w ust. 4, bieg terminu płatności rozpoczyna się od dnia doręczenia przez Wykonawcę
prawidłowo wystawionego dokumentu.
Wykonawca oświadcza, że w fakturach wystawianych w związku z wykonywaniem przedmiotu
niniejszej umowy, każdorazowo będzie wskazany numer rachunku bankowego, który jest ujawniony
w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług („wykaz podatników VAT”).
W przypadku wskazania przez Wykonawcę w fakturze rachunku bankowego nieujawnionego w
wykazie podatników VAT, Zamawiający uprawniony będzie do dokonania zapłaty na rachunek
bankowy Wykonawcy ujawniony w wykazie podatników VAT. W razie braku jakiegokolwiek
rachunku Wykonawcy ujawnionego w powyższym wykazie, bieg terminu płatności rozpoczyna się od
dnia wskazania przez Wykonawcę, dla potrzeb płatności, rachunku bankowego ujawnionego w
wykazie podatników VAT.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania przelewu metodą podzielonej płatności (split
payment).
Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§8
1. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi:
1) w przypadku opóźnienia w dostawie towaru w terminie, o którym mowa w §3 ust. 1 pkt 3 – w
wysokości do 1% wartości netto niezrealizowanej części zamówienia, której dotyczy
opóźnienie, za pierwszą rozpoczętą i każdą następną zakończoną dobę przekroczenia
terminu wykonania dostawy,
2) w przypadku opóźnienia w odbiorze pustych pojemników w terminie, o którym mowa w §3
ust. 3 – w wysokości do 100 zł za pierwszą rozpoczętą i każdą następną zakończoną dobę

przekroczenia terminu wykonania odbioru,
3) w przypadku opóźnienia w dostawie towaru wolnego od wad - w wysokości do 0,5%
wartości netto niezrealizowanej części zamówienia, którego dotyczy opóźnienie, za pierwszą
rozpoczętą i każdą następną zakończoną dobę przekroczenia terminu wykonania dostawy
towaru wolnego od wad,
4) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za
które Wykonawca ponosi odpowiedzialność - w wysokości do 10% wartości netto
niezrealizowanej części umowy.
2. Zamawiający ma prawo potrącić naliczone kary umowne z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, a
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie.
3. Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość kar
umownych.
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§9
Zamawiającemu, niezależnie od innych uprawnień przewidzianych w umowie lub w przepisach
prawa, przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części w razie niewłaściwego jej
wykonania przez Wykonawcę tj. w przypadku nieterminowego wykonywania dostaw lub odbiorów
(co najmniej trzykrotnie) lub wykonywania ich niezgodnie z przyjętymi przez strony w umowie
zasadami realizacji.
W przypadku odstąpienia od umowy w części, Strony zachowują wzajemne świadczenia prawidłowo
spełnione do dnia odstąpienia od umowy. Wykonawca może żądać jedynie zapłaty wynagrodzenia
należnego mu z tytułu prawidłowego wykonania części umowy.
Z prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający może skorzystać nie
później niż w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

§10
1. Żadna ze stron umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązań wynikających z niniejszej umowy spowodowane przez siłę wyższą.
2. Dla celów niniejszej umowy strony określają siłę wyższą jako zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza
kontrolą stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem lub zaniechaniem stron, którego strony nie
mogły przewidzieć i które uniemożliwia wykonanie zobowiązania wynikającego z umowy, takie jak:
wojna, rewolucja, pożar, powódź, epidemia, działania władz państwa.
3. W przypadku zaistnienia siły wyższej strona, której ta okoliczność uniemożliwia bądź utrudnia
prawidłowe wykonanie zobowiązania wynikającego z umowy, jest zobowiązana niezwłocznie
poinformować drugą stronę o zaistniałych okolicznościach. W takiej sytuacji strony niezwłocznie ustalą
zakres i sposób realizacji umowy. Strona zgłaszająca ma obowiązek wykonywać zobowiązania
wynikające z umowy w takim zakresie, w jakim to jest możliwe.
4. Jeśli okres trwania siły wyższej przekroczy 180 dni, strony mogą rozwiązać umowę za porozumieniem
stron bez wzajemnego dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania zobowiązań umownych. W tym
przypadku Strony zachowują wzajemne świadczenia prawidłowo spełnione do dnia wygaśnięcia umowy.
Wykonawca może żądać jedynie zapłaty wynagrodzenia należnego mu z tytułu prawidłowego wykonania
części umowy.
§11
Każda czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego, może nastąpić jedynie na
zasadach określonych w art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
§12
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.
§13
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy,
w szczególności Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
§14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki
Formularz ofertowy
Formularz cenowy
Wydruk z KRS / CEDiG Wykonawcy
Wydruk z KRS Zamawiającego
.....................

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

