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UMOWA - wzór 

 

zawarta w dniu …………………. r. w Dzierżoniowie, pomiędzy: 

 

Powiatem Dzierżoniowskim NIP 882-21-25-482,  

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie 

Ul. Piastowska 1, 58-200 Dzierżoniów 

reprezentowanym przez: 

Elżbietę Jabrzyk – Dyrektora PCPRiOZ 

zwanym dalej Zamawiającym, 

a 

……………………………………………………………. 

…………………………………………………………….  

reprezentowaną przez:  

…………………………………………………………….  

zwaną dalej Wykonawcą.     

 

§1 

Przedmiot zamówienia 

 

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa partiami artykułów eksploatacyjnych (tonerów/tuszy 

oryginalnych) do drukarek i kserokopiarek do magazynku mieszczącego się w siedzibie 

Zamawiającego. 

2. Wykaz cen poszczególnych artykułów eksploatacyjnych stanowi załącznik nr 1 do Umowy. 

 

§2 

Zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia 

 

1. Artykuły eksploatacyjne dostarczone będą zgodnie z zamówieniami częściowymi złożonymi przez 

Zamawiającego na koszt Dostawcy, według cen jednostkowych określonych w załączniku nr 1 do 

Umowy w terminie do 7 dni od przyjęcia danego zamówienia. Zamówienia składane będą za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Wykonawcy ………………………………….. 

2. Artykuły eksploatacyjne powinny posiadać najwyższą jakość, sprawność i wydajność oraz muszą być 

artykułami fabrycznie nowymi, nieużywanymi, wolnymi od wad, kompletnymi. 

3. Stosowanie artykułów eksploatacyjnych dostarczonych przez Wykonawcę nie może powodować 

uszkodzeń oraz awarii sprzętu. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za uszkodzenie 

sprzętu spowodowane używaniem zaoferowanego produktu. W przypadku uszkodzenia sprzętu, 

potwierdzonego przez serwis producenta urządzenia, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia 

kosztów naprawy oraz kosztów związanych z wydaniem opinii/ekspertyzy. W przypadku trwałego 

uszkodzenia sprzętu, Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia fabrycznie nowego urządzenia 

o takich samych lub wyższych parametrach.  

4. Dostarczane artykuły eksploatacyjne muszą być opakowane w sposób umożliwiający ich 

identyfikację bez konieczności naruszania opakowania. 

5. W przypadku asortymentów, dla których określa się terminy ważności ich zużycia, terminy te muszą 

wynosić co najmniej 12 miesięcy, licząc od dnia ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego. 
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6. W przypadku stwierdzenia artykułu eksploatacyjnego niezgodnego z umową, Zamawiający 

powiadomi niezwłocznie Wykonawcę, który zobowiązany jest do wymiany artykułu na wolny od wad 

w terminie 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji.  

7. W przypadku konieczności zakupu artykułów eksploatacyjnych nie ujętych w wykazie stanowiącym 

załącznik nr 1 do Umowy, Wykonawca dostarczy je z marżą taką samą, jak dla pozostałych pozycji 

cennika. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru pojemników po zużytych artykułach eksploatacyjnych, w 

terminie 14 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego, przy zastrzeżeniu, że Wykonawca pokryje 

całość kosztów związanych z odbiorem i utylizacją pojemników. Odbiór zużytych pojemników 

odbywać się będzie każdorazowo na podstawie Karty przekazania odpadu. Z chwilą odbioru 

pojemników Wykonawca przejmuje za nie odpowiedzialność. 

 

§3 

Czas obowiązywania Umowy 

 

1. Umowa zostaje zawarta na okres od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. 

2. Umowę uważa się za zakończoną z upływem terminu jej obowiązywania.  

 

§4 

Rozwiązanie Umowy 

 

1. Umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem stron w każdym czasie lub wypowiedziana z 

zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili jej zawarcia, zawiadamiając o tym Wykonawcę w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać od 

Zamawiającego wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

3. Zamawiający może również odstąpić od Umowy, gdy: 

1) zostanie zgłoszona likwidacja lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

2) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, zgłoszonych co najmniej 

dwukrotnie Wykonawcy, wykonuje przedmiot Umowy w sposób nienależyty, niezgodny z 

Umową lub narusza przepisy prawa powszechnie obowiązującego, 

3) Wykonawca nie dysponuje zasobami umożliwiającymi realizację zamówienia. 

4. Odstąpienie od Umowy może nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§5 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

 

1. Wykonawca wystawi fakturę VAT po każdej dostawie artykułów eksploatacyjnych. 

2. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu. 

3. Prawidłowo wystawiona faktura VAT zostanie opłacona przelewem w terminie do 14 dni od daty jej 

doręczenia Zamawiającemu. 

4. Nabywcą usług objętych Umową jest Powiat Dzierżoniowski, Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów (NIP: 

88-22-125-482), a odbiorcą faktury: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia, ul. 

Piastowska 1, 58-200 Dzierżoniów. Na fakturach VAT, oprócz nazwy, danych adresowych i numeru 

NIP nabywcy usług, wskazywać należy również dane odbiorcy tych usług. 
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5. Podstawą obliczania należności będą ceny za artykuły eksploatacyjne faktycznie dostarczone, 

potwierdzone co do ich liczby i rodzaju, na podstawie dowodów dostawy. 

6. Ceny jednostkowe brutto podane przez Wykonawcę, zawarte w załączniku nr 1 do Umowy, pozostaną 

niezmienne przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy, za wyjątkiem zmiany stawki podatku 

VAT, wówczas może nastąpić zmiana cen jednostkowych odpowiednio do stawki podatku. 

7. Ceny jednostkowe podane w załączniku nr 1 uwzględniają wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu umowy. 

8. Za dzień zapłaty strony przyjmują dzień wypłaty środków z rachunku bankowego Zamawiającego. 

9. Szacunkowa wartość umowy wynosi ……………….. zł brutto. 

 

§6 

Szczególne zobowiązania Wykonawcy 

 

1. Wykonawca oświadcza, iż posiada kwalifikacje i uprawnienia wymagane do prawidłowego 

wykonania przedmiotu zamówienia i zobowiązuje się do realizacji Umowy z należytą starannością, 

a w szczególności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Wykonawca oświadcza, że jest świadomy tego, iż należyte wykonanie przez niego niniejszej Umowy, 

ma kluczowe znaczenie dla prowadzenia ustawowej działalności Zamawiającego, a w tym jest 

niezbędne do wywiązywania się przez Zamawiającego z jego obowiązków wobec innych podmiotów. 

 

§7 

Nadzór nad realizacją Umowy 

 

1. Wykonawca zapewni możliwość zgłaszania wszelkich uwag dotyczących realizacji umowy 

telefonicznie po numerem ……………………... 

2. Strony Umowy zobowiązują się do podejmowania wszelkich niezbędnych działań, w szczególności 

podjęcia współdziałania w celu sprawnego, terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu 

Umowy. 

 

§8 

Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy z dnia 23 kwietnia 1964 

r. Kodeks cywilny. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez 

Strony, pod rygorem nieważności, chyba, że w Umowie zastrzeżono inaczej. 

3. Spory mogące wyniknąć z realizacji Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla 

Zamawiającego. 

§9 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.               

  

  Zamawiający      Wykonawca 


