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DA.PK.232.76.2020  
                                                                 UMOWA nr…….. 

  
zawarta w dniu…………2020 r. pomiędzy:  
Mazowiecką Uczelnia Publiczną w Płocku, Pl. Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock, NIP:774-24-72-620 
reprezentowaną przez: mgr inż. Marka Bońkowskiego - Kanclerza Mazowieckiej Uczelni 
Publicznej w Płocku zwaną dalej „Zamawiającym”,  
a ……………………………,zwanym dalej „Wykonawcą”. 
 
 

Strony zawierają umowę w postępowaniu pn. „Dostawa wkładów drukujących na potrzeby 
Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku” zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.) o następującej 
treści: 

 
§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa materiałów eksploatacyjnych - wkładów drukujących na 
potrzeby Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku, zgodnie z zapotrzebowaniem 
Zamawiającego.  

2. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 2 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. 
3. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy zgodnie ze swoją ofertą z dnia ……………….. oraz 

opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr. 1 do zaproszenia do złożenia ofert) 
stanowiącymi integralną część niniejszej umowy. 

 
§ 2 

1. Do obowiązków Wykonawcy z zakresie wykonania umowy należy terminowe dostarczanie 
materiałów dobrych jakościowo. Tusze i tonery muszą posiadać certyfikat bezpieczeństwa CE 
oraz musza być oznakowane znakiem CE – w przypadku, gdy dostarczone materiały zawierają 
układy elektroniczne i podlegają pod dyrektywę EMC. 

2. Wykonawca gwarantuje, że materiały są fabrycznie nowe, pełnowartościowe, wolne od usterek 
materiałowych i produkcyjnych, zalecane przez producenta urządzenia lub równoważne. 
Materiały nie są regenerowane, prefabrykowane, wcześniej eksploatowane, ponownie 
napełniane lub modyfikowane w jakikolwiek sposób. Materiały muszą być w oryginalnych 
opakowaniach (tonery, tusze w opakowaniach hermetycznych) producenta z jego logo, nazwą i 
typem produktu, zawierać mają wypisane wszystkie typy urządzeń, z którymi tonery i tusze są 
kompatybilne, czyli dopuszczone do stosowania oraz posiadać indywidualny kod producenta 
umożliwiający jednoznaczna identyfikację, a także numer seryjny (s/n, serial numer) na 
obudowie tonera lub tuszu. Każda kaseta oraz opakowanie z tonerem ma posiadać 
zabezpieczenie umożliwiające rozpoznanie czy materiał był otwierany/używany. Materiały 
będą posiadały termin przydatności do użycia nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc od dnia ich 
dostarczenia do Zamawiającego. 

3. Wykonawca gwarantuje, że zamontowanie i używanie dostarczonych przez niego materiałów 
nie spowoduje utraty praw gwarancji producenta urządzenia, do którego są przeznaczone. W 
przypadku utraty gwarancji przez Zamawiającego skutkiem użycia dostarczonych przez 
Wykonawcę materiałów, Wykonawca obowiązany jest do pokrycia kosztów wszelkich napraw, 
które następować będą w okresie gwarancji. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód wynikłych z zastosowania 
dostarczonych materiałów, powstałych nie tylko w urządzeniach objętych gwarancją, jeżeli 
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zastosowanie tych materiałów pozostaje w związku przyczynowym z powstałą szkodą. 
5. W przypadku uszkodzenia urządzenia, którego przyczyną było używanie materiałów 

dostarczonych przez Wykonawcę, Wykonawca zwróci Zamawiającemu poniesione przez niego 
koszty związane z naprawą urządzenia i sporządzoną ekspertyzą dotyczącą przyczyn 
uszkodzenia. Ekspertyza lub naprawa zostanie przeprowadzona przez serwis wybrany przez  
Zamawiającego. W przypadku, gdy ekspertyza, o której mowa w zdaniu poprzedzającym 
wskaże, że przyczyną uszkodzenia urządzenia jest użytkowanie materiałów dostarczanych 
przez Wykonawcę i nie ma możliwości usunięcia uszkodzenia, Wykonawca zobowiązuje się do 
wymiany uszkodzonego urządzenia na nowe o nie gorszych parametrach techniczno - 
eksploatacyjnych od urządzenia uszkodzonego, w ciągu 5 dni roboczych, licząc od dnia 
otrzymania wyników ekspertyzy lub w przypadku przekroczenia powyższego terminu 
Zamawiającemu przysługuje prawo zakupu takiego samego urządzenia lub innego o takim 
samym lub nie gorszym standardzie i funkcjonalności oraz takich samych lub lepszych 
parametrach a Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu kosztów brutto zakupu tego urządzenia. 

6. W przypadku dostarczenia materiałów, których użycie spowoduje konieczność częstszej 
konserwacji urządzenia (np. czyszczenie wnętrza drukarki spowodowane wysypaniem się 
tonera lub wymiana materiałów eksploatacyjnych tj. rolki, wałki, itp.) niż przewiduje 
producent w instrukcji obsługi, Wykonawca zobowiązuje się do przejęcia tych zobowiązań 
wraz z wymianą materiałów na własny koszt. Zobowiązania o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym będą realizowane  w terminie do 3 dni roboczych od daty przesłanego droga 
elektroniczną zgłoszenia o konieczności przeprowadzenia konserwacji urządzenia. 
Zamawiającemu przysługuje prawo do przeprowadzenia konserwacji urządzeń wraz z wymianą 
materiału na koszt Wykonawcy w przypadku przekroczenia powyżej określonego terminu. 

7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego usterki dostarczonego materiału 
uniemożliwiającego jego wykorzystanie, a tym samym przerywającego ciągłość pracy                    
na danym stanowisku pracy, np. nieszczelność pojemnika z tonerem, toner lub tusz powoduje 
zabrudzenie kartek, głośna praca materiału w drukarce itp. Wykonawca zobowiązany jest do 
wymiany materiału niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin liczonych od momentu 
zgłoszenia zaistniałej sytuacji. Jeżeli to nie nastąpi Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
zakupu nowego materiału u wybranego podmiotu i obciążenia kosztami Wykonawcy. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do odbioru na swój koszt zużytych (pustych) materiałów                      
i poddania ich recyklingowi lub utylizacji na własny koszt, co najmniej 1 raz w miesiącu. 
Odbiór materiałów będzie następował w terminach uzgodnionych z przedstawicielem 
Zamawiającego (drogą elektroniczna lub zgłoszeniem telefonicznym)  w godzinach: 8.00-15.00 
od poniedziałku do piątku. 

9. Wykonawca potwierdzi Zamawiającemu odbiór materiałów, o których mowa w ust. 8, kartą 
odbioru odpadu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. 

10. W przypadku dostarczenia materiałów nie pochodzących od producenta sprzętu Wykonawca 
w celu potwierdzenia, że dostarczone materiały odpowiadają wymaganiom określonym przez 
Zamawiającego, w ciągu 2 dni roboczych od podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu 
następujące dokumenty: 
a) „raporty z testów” potwierdzające, że podana wydajność jest wynikiem przeprowadzenia 

testów zgodnie z normami: ISO/IEC 19752 dla tonerów monochromatycznych, ISO/IEC 
19798 dla tonerów kolorowych i ISO/IEC 24711 dla wkładów atramentowych, 
wystawione przez podmiot uprawniony do kontroli jakości w zakresie badania produktów 
pod kątem spełniania powyższych norm oraz zaświadczenie wystawione przez podmiot 
uprawniony do kontroli jakości w zakresie badania  produktów potwierdzające spełnianie 
powyższych norm; ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015, 
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b) karty charakterystyki bezpieczeństwa materiałów eksploatacyjnych – tonerów 
przygotowane zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. 
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie 
chemikaliów (REACH) (Dz. Urz. U.E.L.2020.252.24 art.1 z póź.zm.) z 24 sierpnia 2020 r.   

11. Dostawa materiałów eksploatacyjnych innych niż wskazane w ofercie będzie traktowane jako 
niedostarczenie materiału. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia materiałów, określonych rodzajowo i ilościowo w 
każdorazowym zamówieniu Zamawiającego, własnym transportem, do miejsca wskazanego 
przez Zamawiającego i na własny koszt, w terminie 3 dni roboczych (liczy się data wysłania e-
maila) w godzinach: 8.00-15.00 od poniedziałku do piątku. Zamówienia Zamawiającego będą 
składane drogą elektroniczną w godzinach pracy Zamawiającego - od poniedziałku do piątku – 
godz. 8.00-15.00. 

13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian wartości umowy możliwość 
dokonywania zmian ilościowych w zaoferowanym asortymencie, stosownie do rzeczywistych 
potrzeb, przy zachowaniu cen jednostkowych,  określonych w Formularzu cenowym 
stanowiącym element oferty. 

14. Do składania zamówień w ramach realizacji umowy oraz wszelkich uzgodnień uprawnieni są 
pracownicy Działu Administracyjnego Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku.  

15. Przy odbiorze przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie jest zobowiązany dokonać 
sprawdzenia jakości przedmiotu zamówienia, co nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 
usunięcia wady lub braku oraz naprawienia szkody, jeżeli okaże się, że przedmiot umowy był 
wadliwy lub niekompletny. 

16. Niezgodność ilościową dostarczonego przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązany jest 
reklamować Wykonawcy pisemnie lub drogą elektroniczną w terminie 3 dni od dnia odbioru 
przedmiotu umowy.  

17. Niezgodność jakościową dostarczonego przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązany jest 
reklamować Wykonawcy pisemnie lub drogą elektroniczną w terminie 3 dni od dnia wykrycia 
wady i/lub usterki. 

18. W przypadku reklamacji, określonej w ust. 16 i 17 Wykonawca obowiązany jest dostarczyć 
prawidłowy przedmiot zamówienia, w terminie 2 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji 
(liczy się data wysłania e-maila).  

19. Czynności, o których mowa w ust. 18, Wykonawca będzie wykonywał w ramach 
wynagrodzenia otrzymanego za produkt reklamowany.  

20. Wykonawca, każdorazowo na wniosek Zamawiającego, zobowiązany będzie dostarczyć w 
formie elektronicznej raporty dot. przebiegu realizacji umowy.  Raporty będą zawierały m.in. 
nazwę i typ produktu, ilość, cenę jednostkową i wartość. 

 
       § 3 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę zawierającą podatek 

VAT, określoną w formularzu oferty, w wysokości:…………(słownie:……zł)  w tym wartość 
netto: …………… (słownie: …………… zł). Należny podatek VAT w wysokości: …….  
(słownie: ………… zł). 

2. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, będzie dokonywane w okresach 
miesięcznych, na podstawie wystawionych faktur podzielonych na lokalizację obiektów:  
a) I faktura: dla obiektu przy ul. Kościuszki 20,  
b) II faktura: dla obiektu przy ul. Nowowiejskiego 6,  
c) III faktura dla pozostałych obiektów, tj. przy ul. Gałczyńskiego 28, Pl. Dąbrowskiego 2, 
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3. Ilości wskazane w formularzu cenowym są wielkościami orientacyjnymi  ustalonymi na 
podstawie przewidywanego zapotrzebowania, przyjętymi w celu porównania ofert i wyboru 
najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy nie służy roszczenie o realizację dostawy w 
wielkościach podanych w formularzu cenowym. Cena określona w ust.1 może ulec zmianie w 
przypadku zwiększenia lub zmniejszenia ilości dostaw materiałów eksploatacyjnych. 

4. Podane w formularzu cenowym ceny jednostkowe dostaw materiałów eksploatacyjnych nie 
będą podlegać zmianie i waloryzacji podczas realizacji umowy. Podane ceny zawierają 
wszystkie koszty konieczne do prawidłowego zrealizowania całości przedmiotu umowy.  

 
§ 4 

1. Płatności w ramach umowy będą odbywać się na podstawie faktycznie zrealizowanej dostawy 
niewadliwego przedmiotu umowy w skali miesiąca, na podstawie prawidłowych faktur 
częściowych, wystawianych na koniec miesiąca kalendarzowego z terminem płatności: 14 dni, 
licząc od dnia wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

2. Należność wynikająca ze złożenia faktury przekazana zostanie na wskazane przez Wykonawcę 
konto bankowe. 

3. Do faktury należy załączyć dokument wydania zewnętrznego (WZ) z informacją dla jakiej 
jednostki organizacyjnej i za jaką kwotę zostały dostarczone materiały eksploatacyjne wraz z 
podpisem osoby potwierdzającej odbiór. 

4. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, posiada nr identyfikacyjny NIP 774-
24-72-620 i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT bez jego podpisu. 

5. Wykonawca oświadcza, iż jest podatnikiem VAT i posiada numer NIP:…………………… 
 
 

§ 5 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych za: 

a) niewykonanie przez Wykonawcę zamówienia-dostawy materiałów eksploatacyjnych w 
terminie, o którym mowa w § 2 ust.12 umowy,  w wysokości 50,00 zł za każdy dzień 
opóźnienia, 

b) niewykonanie przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z § 2 ust. 5 umowy,  w 
wysokości 50,00 zł za każdy dzień opóźnienia, 

c) za zwłokę w przypadku wymiany zareklamowanego towaru – zgodnie z § 2 ust. 18 umowy, 
w wysokości 50,00 za każdy dzień opóźnienia licząc, od dnia następnego po upływie czasu 
na dostarczenie towaru o prawidłowej jakości lub zamówionej ilości, 

d) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 
Wykonawca (w szczególności w przypadkach określonych w § 6) lub odstąpienie od umowy 
przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w wysokości 10 % wartości 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust.1 niniejszej umowy. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wystawionej przez siebie faktury. 
3. W przypadku zaistnienia opóźnienia w wykonaniu umowy a następnie odstąpienia od umowy, 

Zamawiający uprawniony jest do żądania kar umownych zarówno z tytułu opóźnienia jak  i 
odstąpienia. 

4. Zamawiający zobowiązany jest do dochodzenia odszkodowania w razie wystąpienia szkody 
przewyższającej wysokość zapłaconej kary umownej. 

5. Wykonawca ma prawo naliczać odsetki za nieterminową zapłatę faktur w wysokości   
ustawowej. 

6. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy powstanie szkoda,   
Wykonawca zobowiązany jest do jej pokrycia w pełnej wysokości. 



5 
 

 
 § 6 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w trybie natychmiastowym, w 
szczególności gdy: 

a) zaistnieje  istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - w 
takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
wykonania części umowy, 

b) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 
c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym 

wykonanie umowy, 
d) nastąpi opóźnienie w dostarczeniu materiałów eksploatacyjnych ponad 10 dni 

kalendarzowych od otrzymania zamówienia, 
2. Stronom przysługuje prawo rozwiązania umowy bez podania przyczyny, z zachowaniem 1 

miesięcznego okresu wypowiedzenia. 
3. Odstąpienie od umowy oraz rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem przez strony, pod 

rygorem nieważności winno nastąpić na piśmie. 
 

§ 7 
1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonać cesji wierzytelności 

należności wynikających z tytułu realizacji niniejszej umowy na banki, firmy ubezpieczeniowe, 
inne podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne i prawne. 

3. W oparciu o przepis art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), Zamawiający jako administrator danych upoważnia 
Wykonawcę Zleceniobiorcę do przetwarzania danych osobowych, niezbędnych do  
prawidłowej realizacji niniejszej umowy.  

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych 
niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do 
przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.  

5. Wykonawca w celu powierzenia danych osobowych objętych niniejszą umową oraz usługą do 
dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu 
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

 
§ 8 

1. Umowa wchodzi w życie od dnia 02 stycznia 2021 r. 
2. Umowa niniejsza jest wiążąca dla obu stron z chwilą jej podpisania i może być zmieniona 

jedynie w drodze pisemnego porozumienia (aneksu). 
3. Sprawy sporne wynikłe między stronami będą rozpatrywane przez Sąd Powszechny 

odpowiedni miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
4. Niniejsza umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 

Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego. 
 
 
WYKONAWCA      ZAMAWIAJĄCY 
 


