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Załącznik nr 2 do Ogłoszenia 

 

Postanowienia umowne 

 

zawarta w dniu ……………2019 r, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), pomiędzy: 

Gmina Bytom ul. Parkowa 2 (NIP 626-298-85-82; REGON 276255269) 

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie z siedzibą w Bytomiu ul. Strzelców Bytomskich 16 

reprezentowanym przez:  

………………………….. 

zwanym dalej Zamawiającym 

a 

…………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej Wykonawcą 

o następującej treści: 

§ 1 

1. Zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawca zobowiązuje się do dostawy (zakup, transport, wniesienie)  

do siedziby Zamawiającego sprzętu drukującego, sieciowego i materiałów eksploatacyjnych. 

2. Przedmiot dostawy musi być fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, wolny od wad, zapakowany 

w oryginalnych opakowaniach producenta oraz objęty pakietem usług gwarancyjnych zawartych  

w cenie. 

3. Przedmiot dostawy został wyszczególniony w załączniku nr 1 do niniejszej umowy oraz odpowiada 

opisowi, o którym mowa w załączniku nr 2 do umowy.  

4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w terminie do 14 dni od dnia zawarcia 

umowy. 

5. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany będzie również (na wezwanie 

Zamawiającego) do odbioru z siedziby Zamawiającego wskazanych w załączniku nr 1 do umowy 

zużytych materiałów eksploatacyjnych do drukarek. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne  

z prawem gospodarowanie odpadami, tj. zużytymi materiałami eksploatacyjnymi.    

6. Ustala się, iż całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, zgodnie ze złożoną ofertą nie przekroczy 

kwoty: ……………….. zł brutto (słownie: ………………………), w tym podatek VAT ……… 

7. Wynagrodzenie określone w ust. 6 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia i nie podlega zmianie z zastrzeżeniem możliwości dokonania zmian cen przewidzianych 

w § 6 umowy. 

8. Osobą odpowiedzialną za odbiór towaru ze strony Zamawiającego jest Pan/i …………………. 

9. Zgodnie z treścią załącznika nr 2 do umowy dostarczone urządzenie objęte jest następującą 

gwarancją (liczoną od dnia odbioru): 

1) przełącznik sieciowy (poz. 1 zestawienia) …… miesięcy gwarancji (minimum 24 miesiące); 

2) drukarka laserowa monochromatyczna (poz. 3 zestawienia) …… miesięcy gwarancji 

(minimum 12 miesiące). 
 

§ 2 

Wyroby komputerowe 

1. Wykonawca wraz z dostawą przekazuje Zamawiającemu gwarancje producenta na dostarczony 

przedmiot zamówienia i zobowiązuje się do przekazania karty gwarancyjnej. 

2.  Wykonawca zobowiązany będzie wymienić towar wadliwy na wolny od wad w terminie 48 godzin 

(w dni robocze) od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego o wadzie. 

3. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot zamówienia będzie zabezpieczony  

przed uszkodzeniem i oznakowany. 
 

Materiały eksploatacyjne  

1. Materiały eksploatacyjne winny być umieszczone w oryginalnym opakowaniu producenta 

materiałów eksploatacyjnych opatrzonym etykietką zawierającą numer katalogowy, termin 

przydatności i listę kompatybilności. Muszą posiadać znak firmowy i określenie pochodzenia 

(producenta materiałów eksploatacyjnych). Zamawiający dopuszcza produkty, które posiadają 

gwarancję, co najmniej 12 miesięczną lub dożywotnią i mają podany termin przydatności  

na opakowaniu. Gwarancję jak i termin przydatności liczy się od daty dostarczenia materiałów 

eksploatacyjnych do siedziby Zamawiającego.  

2. Jeżeli w trakcie eksploatacji materiałów eksploatacyjnych Zamawiający stwierdzi, wady jakościowe 

dostarczonych produktów, Wykonawca dokona gwarancyjnej wymiany produktu na nowy, wolny  

od wad, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

 



 2 

3. W przypadku dostawy materiałów eksploatacyjnych – zamienników, Wykonawca zapewnia, że będą 

to materiały: 

1) posiadające takie same lub lepsze parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe 

w stosunku do produktów oryginalnych; 

2) fabrycznie nowe (wykonane z elementów, które nie są bezprawnym odwzorowaniem od podstaw 

elementów tonerów oryginalnych producentów drukarek, lub z pełnowartościowych 

komponentów z odzysku nie noszących śladów uszkodzenia); 

3) w pełni kompatybilne  ze sprzętem, do jakiego są zamówione, w szczególności zagwarantowana 

będzie jakość i kolorystyka wydruku, pojemność, objętość, trwałość, wydajność (co oznacza,  

iż co najmniej równa lub większa jest ilość uzyskanych kopii) nie gorsza niż materiałów 

eksploatacyjnych oryginalnych, produkowanych przez producenta sprzętu. W przypadku, kiedy 

produkt oryginalny posiada wbudowany układ scalony, który monitoruje proces druku i zużycie 

atramentu/tonera, produkt równoważny będzie posiadać  analogiczny element.  Wskaźniki 

drukarek będą prawidłowo współpracować z tonerem lub tuszem na panelach zarządzających. 

Zamienniki nie będą powodować ograniczeń funkcji i możliwości sprzętu oraz zaniżać jakości 

wydruku oferowanych w warunkach technicznych producenta sprzętu (pełna kompatybilność  

z oprogramowaniem sprzętu, informowanie o liczbie wydrukowanych stron, poziomie zużycia 

tonera, tuszu, głowicy – jeśli sprzęt posiada takie możliwości); 

4) nie powodujące uszkodzeń sprzętu, do którego są dedykowane, a ich zastosowanie nie spowoduje 

utraty gwarancji na ww. sprzęt; 

5) nie naruszające praw patentowych producentów oryginalnych materiałów. 

§ 3 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy  

w formie kar umownych. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę:  

1) w przypadku opóźnienia w dotrzymaniu terminu wykonania przedmiotu umowy określonego 

w § 1 ust. 4 w wysokości: 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia;  

2) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 2 % 

wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 1 ust. 6 za każdy stwierdzony przypadek; 

3) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiajacego z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % wartości brutto wynagrodzenia określonego 

w § 1 ust. 6.   

2. Jeżeli Wykonawca narazi Zamawiającego na straty o wartości większej niż przewidują kary umowne 

w związku z niedotrzymaniem warunków umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.  

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia nałożonych kar umownych  

z przedłożonych do zapłaty faktur. W przypadku braku pokrycia nałożonych kar umownych  

w kwotach pozostałych do zapłaty, Wykonawca zobowiązany jest do uregulowania kary umownej 

lub jej niepotrąconej części w terminie do 14 dni od dnia jej nałożenia. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo kumulacji kar umownych z różnych tytułów.  
 

§ 4 
 

1. Zapłata wynagrodzenia dokonana zostanie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 

w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury oraz (jeżeli dotyczy) 

oświadczenia podwykonawcy o treści jak w załączniku nr 3 do niniejszej umowy. Za dzień zapłaty 

przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

2. Ustala się, iż wynagrodzenie płatne będzie: 

1) w częściach, w wysokości należnej za część dostarczonego przedmiotu zamówienia, tj.  

w wysokości wynikającej z przemnożenia cen jednostkowych przez liczbę dostarczonego 

asortymentu – w przypadku realizacji zamówienia etapami; 

2) w całości – w przypadku, gdy przedmiot umowy będzie dostarczony jednorazowo.  

3. Faktury lub rachunki należy wystawiać na Gminę Bytom ul. Parkowa 2 (NIP 626-298-85-82; 

REGON 276255269), Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16,  

41-902 Bytom.  

4. Ustala się, iż faktury lub rachunki należy przesyłać na adres Zamawiającego, tj. Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom. 

5. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół zdawczo – odbiorczy podpisany przez obie strony 

– bez zastrzeżeń. 

6. Zakazuje się przelewu wierzytelności i przejęcia długu z tytułu niniejszej umowy.  
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7. Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych w przypadku opóźnienia  

w zapłacie należności w wysokości stopy procentowej, wynikającej z aktualnie obowiązujących 

przepisów. 

§ 5 

1. W przypadku realizacji umowy z udziałem podwykonawców Wykonawca zobowiązuje  

się pisemnie wskazać ich nazwy, siedziby/adresy. 

2. Zamawiający nie dopuszcza zawierania umów podwykonawców z dalszymi podwykonawcami. 

3. Powierzenie podwykonawcom prac określonych w ust. 5, (jeżeli dotyczy) nie zmienia treści 

zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego 

podwykonawcy tak, jakby były one działaniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami 

samego Wykonawcy.  

4. W przypadku wykonania części przedmiotu nin. umowy przez podwykonawcę, rozliczenie  

z Wykonawcą nastąpi po przedłożeniu Zamawiającemu oświadczenia podwykonawcy o treści  

jak w załączniku nr 3 do umowy, stanowiącym jej integralną część, (jeżeli dotyczy). 

5. Strony postanawiają, że przedmiot umowy zostanie wykonany z udziałem podwykonawców  

w następujący zakresie: ………………………………………………………, (jeżeli dotyczy).  

§ 6 

1. Zakazuje się zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty,  

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna  

z poniższych okoliczności. Strony przewidują możliwość: 

1) zmiany strony umowy, tj. w sytuacji wystąpienia następstwa prawnego wynikającego  

z odrębnych przepisów; 

2) zmiany Wykonawcy, tj. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, 

restrukturyzacji lub nabycia Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca 

spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia  

oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy; 

3) zmiany wynagrodzenia brutto, w tym cen jednostkowych brutto w przypadku zmiany 

obowiązujących przepisów dotyczących podatku VAT;  

4) dokonania zmiany podwykonawcy i/lub części wykonywanego przez niego zakresu 

podwykonawstwa, wprowadzenie nowego podwykonawcy, zrezygnowanie z podwykonawcy 

bądź wykonanie zamówienia przy pomocy podwykonawców, pomimo niewskazania  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego żadnej części zamówienia przeznaczonej 

do wykonania w ramach podwykonawstwa. 

2. Dokonanie zmiany umowy w zakresie jw. wymaga uprzedniego złożenia na piśmie wniosku  

wykazującego zasadność wprowadzenia zmian i zgody stron umowy na jej dokonanie. Jakiekolwiek 

zmiany niniejszej umowy wymagają – pod rygorem nieważności – zachowania formy pisemnej  

w formie aneksu.  

§ 7 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa  

lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie  

7 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 7 dni od powzięcia 

wiadomości o okolicznościach również w następujących sytuacjach: 

1) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji przedmiotu zamówienia  

i nie kontynuuje go pomimo wezwania Zamawiającego; 

2) gdy Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego i wezwań  

do realizacji warunków umowy nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z warunkami 

umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne; 

3) w przypadku niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa  

w § 1 ust. 4 niniejszej umowy. 

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie odstąpienia od umowy. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy. W takiej sytuacji zostanie sporządzony protokół 

zaawansowania prac, który będzie stanowił podstawę do wypłacenia Wykonawcy wynagrodzenia  

za wykonanie części przedmiotu zamówienia do dnia spisania tego protokołu. 
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§ 8 

Integralną częścią niniejszej umowy jest treść Ogłoszenia oraz oferta Wykonawcy z dnia …………. r. 

§ 9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego  

i przepisy obowiązujące w obrocie towarami o ile ustawa Prawo zamówień publicznych nie stanowi 

inaczej. 

§ 10 

Na wypadek sporu między stronami właściwy do rozpoznania sprawy będzie sąd właściwy  

dla siedziby Zamawiającego. 

§ 11 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
 

 

Zamawiający                   Wykonawca 
 

 

 

 
Załączniki do umowy: 

 załącznik nr 1 – oferowany przedmiot zamówienia – formularz oferty   

 załącznik nr 2 – opis urządzeń wymaganych/oferowanych  (odpowiednio: załącznik nr  1A  do oferty) 

 załącznik nr 3 – oświadczenie podwykonawcy 
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Załącznik nr 3 do postanowień umownych/umowy  

  

 

 

 

………………., dnia …………………. 

 

NAZWA I ADRES PODWYKONAWCY 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

 

 

 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY 

 

Oświadczam, że wykonanie przedmiotu zamówienia pn.: Dostawa sprzętu drukującego, sieciowego  

,i materiałów eksploatacyjnych  

 

odbyło się z moim udziałem w zakresie wykonania:  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

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

 

a rozliczenie z tytułu wykonanych przeze mnie prac zostało dokonane w całości. 
 

W związku z powyższym nie wnoszę i nie będę wnosił w przyszłości żadnych roszczeń wobec 

Zamawiającego. 

 

Ponadto oświadczam, iż zlecony zakres prac został wykonany samodzielnie bez udziału dalszych 

podwykonawców.  

 

 

………………………………………… 

                                                                                                                    (pieczęć i czytelny podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


