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Rozdział III 

Wzór umowy 

Umowa nr …………………….. 

zawarta w dniu ............................. r. w  Warszawie w wyniku przetargu nieograniczonego 

przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych   

pomiędzy : 

Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 

posiadającym NIP 525-00-11-266, REGON 000001258, zwanym dalej Zamawiającym, 

reprezentowanym przez: 

....................................................................................................................................................... 

a 

....................................................................................................................................................... 

z siedzibą w: .....................................................ul........................................................................ 

prowadzącym działalność na podstawie wpisu do ....................................................................... 

NIP..................REGON..............zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą reprezentowanym przez: 

1. ..........................................................................................................................................; 

2. ..........................................................................................................................................; 

o następującej treści: 

§ 1 

1. Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się sprzedawać i sukcesywnie dostarczać 

oryginalne (zgodne z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ) materiały eksploatacyjne 

zwane danej „Materiałami” przez okres jednego roku, na podstawie zamówienia, partiami według 

zapotrzebowania, począwszy od ………………………….. do ………………….  lub do wyczerpania limitu 

kwoty, o której mowa w §2 niniejszej umowy, w zależności co nastąpi wcześniej. 

2. Szczegółowy asortyment oraz ceny Materiałów określa złożony przez Wykonawcę formularz 

cenowy oferty, stanowiący załącznik do niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć materiały po cenach jednostkowych wymienionych w 

formularzu cenowym i zobowiązuje się, że ceny te w trakcie realizacji umowy nie ulegną 

zwiększeniu. 

4. Wykonawca dostarczy materiały Zamawiającemu na adres Wydziału Zarządzania UW: 02-678 

Warszawa, ul. Szturmowa 1/3 w ciągu 2 dni od złożenia przez Zamawiającego pisemnego 

zamówienia. Obowiązkiem Wykonawcy jest również wniesienie materiałów do pomieszczeń 

wskazanych przez Zamawiającego w zamówieniu. 

5. Wykonawca dostarczy materiały na podstawie konkretnego zamówienia, w którym Zamawiający 

określi asortyment oraz ilość. 

6. Zamówienie o którym mowa w ust. 5 Zamawiający będzie przesyłał każdorazowo na nr faksu 

……………………………………………………… lub adres e-mail: ……………………………………………………………… 
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7. Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego uzgadniania z Zamawiającym daty i godziny 

dostawy z uwzględnieniem ust. 4.   

8. Koszty transportu, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu ponosi Wykonawca 

a Zamawiający na swój koszt zapewni odbiór Materiałów. 

9. Odbioru Materiałów dokonają osoby legitymujące się imiennym upoważnieniem wystawionym 

przez Zamawiającego. 

10.  W miejscu dostawy nastąpi odbiór ilościowo-jakościowy Materiałów polegający na sprawdzeniu 

ilościowym elementów dostawy oraz stwierdzeniu braku uszkodzeń mechanicznych. Odbiór 

zostanie potwierdzony protokołem odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli 

stron. 

11. W przypadku dostarczenia Materiałów niezadawalającej jakości, uszkodzonych lub niezgodnych z 

niniejszą umową, Wykonawca zobowiązany jest do ich wymiany na własny koszt, pierwszego dnia 

roboczego po powzięciu o tym wiadomości. 

§ 2 

1. Z tytułu sprzedaży Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę nie przekraczającą kwoty: 

……………….................................. zł brutto, słownie zł: ..................................................................... 

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

2. Ilości materiałów podane w formularzu cenowym mają charakter szacunkowy i nie są wiążące dla 

stron. Zamawiający może zmniejszyć lub zwiększyć ilości poszczególnych materiałów, stosownie 

do potrzeb. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie do Zamawiającego. 

3. Rozliczenia odbywać się będą na podstawie jednostkowych cen netto określonych w formularzu 

cenowym, powiększonych o należy podatek od towarów i usług, obliczony z zastosowaniem 

stawki obowiązującej w dniu powstania obowiązku podatkowego. 

4. Zamawiający  zobowiązuje się zapłacić za dostarczone, zgodnie z zamówieniem, materiały 

przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze, w terminie 21 dni od daty prawidłowo 

wystawionej faktury VAT Zamawiającemu. 

5. W przypadku zwłoki w płatnościach Wykonawca może obciążyć Zamawiającego ustawowymi 

odsetkami za zwłokę. 

6. Strony ustalają, że ceny jednostkowe netto nie ulegną podwyższeniu w okresie obowiązywania 

umowy. 

7. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść wierzytelności wynikających z 

niniejszej umowy na osobę trzecią oraz dokonywać poręczeń. 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć  materiały Zamawiającemu wraz z gwarancją jakości. 

2. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiający może wykonać uprawnienia z 

tytułu rękojmi za wady.  

3. Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty naprawy urządzenia lub jego wymiany na 

nowe, jeżeli uszkodzenia nastąpiło wskutek wadliwie działającego tuszu lub tonera. 

4. Dostawca udzieli gwarancji jakości na dostarczane wkłady barwiące/ tonery, w ramach której 

zapewni, że w ciągu całego okresu rozliczeniowego ilość wadliwych wkładów barwiących/tonerów 

nie przekroczy 3% ogólnej ilości dostarczonych materiałów 

1) W przypadku, gdy  liczba wadliwych wkładów barwiących/tonerów będzie większa, Dostawca 

poniesie konsekwencje finansowe w postaci utraty gwarancji należytego wykonania dostaw. 
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2) Jeśli w trakcie wykonywania umowy, przy kolejnej dostawie Ilość wadliwych materiałów 

przekroczy wielkość 8% wszystkich dotychczas dostarczonych, Zamawiający ma prawo do 

natychmiastowego rozwiązania umowy. Dostawca w tym przypadku będzie zobowiązany do 

zapłacenia kary umownej w wysokości 10% ogólnej wartości umowy. Udział wadliwych 

materiałów w ogólnej liczbie dostarczonych będzie rozliczany od momentu, gdy ilość 

dotychczas dostarczonych materiałów osiągnie 40 sztuk. Na poczet kary Zamawiający 

zatrzyma zabezpieczenie należytego wykonania dostaw. Rozwiązanie umowy nie zwalnia 

Dostawcy od obowiązku dostarczenia materiałów wolnych od wad.  

 

§ 4 

1. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie umowy: 

1) za zwłokę w dostarczeniu materiałów Wykonawca zapłaci karę w wysokości 1% wartości 

brutto danego zamówienia za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu terminu określonego w 

§1 ust. 4. 

2) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność kara zostaje ustanowiona w wysokości 10 %  kwoty 

netto określonej w §2 ust. 1. 

3) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę wskutek okoliczności, za które 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, kara zostaje ustanowiona w wysokości 10 % 

kwoty netto określonej w §2 ust. 1.  

2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej 

szkody. 

                                                                           § 5 

1. Wniesione przez Wykonawcę przed zawarciem niniejszej umowy zabezpieczenie należytego jej 

wykonania w wysokości …………………………………………………………..…………………………………..zł 

/słownie:………………………………………………………………………………………………………………./ służy 

pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

2. Z zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający może potrącać należne kary 

umowne. Część kar umownych nieznajdująca pokrycia w zabezpieczeniu będzie dochodzona na 

zasadach ogólnych. 

3. Zwrot niewykorzystanej części zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia dostawy 

sprzętu i podpisania protokołu odbioru. 

4. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy wniesionego 

zabezpieczenia na jedną lub kilka form o których mowa w art. 148 ust. 1 Ustawy Prawo 

zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem 

ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należnego wykonania umowy w pieniądzu, Zamawiający 

będzie je przechowywał na oprocentowanym rachunku bankowym. Zwrot niewykorzystanej 

części zabezpieczenia nastąpi z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na 

którym było ono przechowywane, po pomniejszeniu o koszt prowadzenia tego rachunku oraz 

prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 
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§ 6 

1. Strony mogą rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

2. Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia w 

przypadku gdy dostawa wadliwych materiałów powtórzy się trzykrotnie. 

§ 7 

1. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacja niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem 

nieważności. Niedopuszczalne są zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści 

oferty złożonej w przetargu, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 

§ 8 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

Załącznik do umowy:  

1. Oferta przetargowa Wykonawcy 

2. Kwestionariusz cenowy 

 

WYKONAWCA                                                                             ZAMAWIAJĄCY  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


