
 

UMOWA NR DP.2301.25.2017 
 

 

zawarta w dniu 21.02.2017 r. w Kielcach pomiędzy: 

UNIWERSYTETEM Jana Kochanowskiego w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. 

Żeromskiego 5, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

Dr. Aleksandra Pisarska – Kanclerz UJK 

a  

„Biuro Market – Leszek Kulina” spółka jawna  z  siedzibą w 25-346 Kielcach przy ulicy 

Zagórskiej 118 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 

Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS : 

0000063660, zwanym w treści umowy „Wykonawcą” reprezentowaną przez : 

Izabela Kulina –Wspólnik 

 

w rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawcy w drodze postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164)  o 

następującej treści: 

                                                                         § 1.  

1. Wykonawca  zobowiązuje się dostarczać sukcesywnie, zgodnie z realnymi potrzebami 

zamawiającego materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących ( tusze, tonery, bębny, 

kasety, pojemniki na zużyte tonery) zgodnie z załącznikiem do niniejszej umowy, w terminie 

od podpisania umowy do 21.02.2018r., zgodnie z SIWZ i złożoną ofertą które stanowią 

integralną część umowy. 

2. Dostarczone przez Wykonawcę materiały eksploatacyjne muszą być zapakowane w 

nowe, nie noszące znamion otwierania  opakowania, zawierające co najmniej: 

1)nazwę i typ urządzenia,  

2)symbol/numer katalogowy i nazwę producenta, 

3) datę upływu ważności produktu. 

3.   Zamawiający wymaga aby:  
1) przedmiot zamówienia był nowy nieregenerowany, tzn. wyprodukowany z całkowicie 

nowych elementów; 

2) termin przydatności materiałów do użytku był nie krótszy niż 12 miesięcy od daty 

dostawy do Zamawiającego; 

                                                                    §  2. 

1.Zamówienia będą składane telefoniczne, mailowo lub faksem .  

2.Realizacja (dostarczenie) poszczególnych zamówień odbywać się będzie  w terminie 1 

dzień  roboczych od złożenia  zamówienia. 

 3.Miejsce dostarczenia zostało określone w § 3 niniejszej umowy. 

4. Ilości materiałów eksploatacyjnych określone w załączniku do niniejszej umowy są   
    ilościami szacunkowymi, w rzeczywistości mogą ulec zmianie, z tym że wartość    

zakupionych materiałów nie przekroczy wartości umowy. Zamawiający będzie dokonywał 
zakupów poszczególnych produktów przedmiotu zamówienia sukcesywnie, w momencie 
wystąpienia potrzeb. 
 



5. Koszt transportu i wniesienia obciążają Wykonawcę.  

§ 3. 

Miejscem wykonania dostawy jest magazyn Zamawiającego przy ul. Żeromskiego 5 w 

Kielcach.     

§  4. 

1. Za dostarczone materiały eksploatacyjne określone w  § 1 ust.1 Zamawiający zapłaci 

kwotę brutto wynikającą z ilości faktycznie dostarczonych materiałów i cen jednostkowych 

określonych w ofercie, po każdej dostawie.  

2. Ceny określone w ofercie Wykonawcy  w załączniku „Opis przedmiotu zamówienia/ 

formularz cenowy” będą obowiązywały  przez cały okres objęty umową. 

3. Zapłata za każdą dostawę nastąpi w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury VAT. 

4. Wartość wynagrodzenia Wykonawcy w okresie na jaki zawarta jest umowa nie przekroczy 

kwoty brutto 288757,63 zł ( słownie złotych : dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy  

siedemset pięćdziesiąt siedem złotych 63/100) 

5. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu nie wyczerpania kwoty o której   

     mowa w   §  4. ust.4. 

                                                                        § 5 
1.Wykonawca udziela  12 miesięcznej gwarancji na oferowany przedmiot    
    zamówienia. Bieg okresu gwarancyjnego rozpocznie się z chwilą podpisania 

stosownego dokumentu odbioru. Udzielona gwarancja musi zawierać się w 
okresie  gwarancji określonej przez producenta.                                                 

2. W przypadku gdy Zamawiający stwierdzi, że wydajność, jakość lub niezawodność 
dostarczonych  produktów niekorzystnie odbiega od wymagań producenta 
drukarek/ urządzeń wielofunkcyjnych/ faksów Wykonawca, w ramach gwarancji, 
na żądanie Zamawiającego powinien materiał którego żądanie dotyczy, bezpłatnie 
wymienić na produkt  producenta urządzenia, w tej samej jednostkowej cenie 
ofertowej  w ciągu 8 godzin W przypadku gdy dwukrotna wymiana 
reklamowanego materiału nie spełni ww. wymagań, Wykonawca, na żądanie 
Zamawiającego, wymieni reklamowaną cała partię dostarczonego materiału w 
ciągu kolejnych 8 godzin Jeśli kolejna dostawa będzie wadliwa, Zamawiający ma 
prawo odstąpić od niewykonanej części umowy i obciążyć Wykonawcę karą 
umowną w wysokości 10% wartości reklamowanej partii materiału. Prawo 
odstąpienia może być realizowane w terminie 30 dni od powzięcia informacji o 
przyczynie uzasadniającej odstąpienie, po upływie powyższego terminu 
Zamawiający może jedynie obciążyć Wykonawcę karą umowną, o jakiej mowa w 
zdaniu poprzednim.  

3. W przypadku stwierdzenia i udokumentowania przez Zamawiającego uszkodzenia 

urządzenia, spowodowanego przez dostarczony materiał eksploatacyjny, równoważny w 

odniesieniu do materiałów pochodzących od producenta urządzenia, Wykonawca 

zobowiązany będzie wymienić lub  naprawić uszkodzony sprzęt na własny koszt i ryzyko 

w autoryzowanym serwisie producenta sprzętu w ciągu  7 dni roboczych od dnia 

otrzymania wezwania. W przypadku, gdy na skutek używania przedmiotu równoważnego 

do przedmiotu zamówienia uszkodzeniu lub awarii ulegnie urządzenie  na gwarancji i 

nastąpi utrata gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest  do serwisowania urządzenia 

przez okres  i na warunkach utraconej gwarancji . 

4. Niewykonanie naprawy lub wymiany uszkodzonego sprzętu w terminie zgodnym z ust.3   

   uprawnia   Zamawiającego do dokonania naprawy na  koszt Wykonawcy w   



   autoryzowanym serwisie producenta  sprzętu. W takim przypadku Wykonawca    

   zobowiązany jest do zwrotu kosztów naprawy urządzenia w terminie 14 dni  od daty   

   otrzymania dokumentu potwierdzającego fakt i koszt naprawy. Jeśli uszkodzenia sprzętu z   

    winy materiału eksploatacyjnego będą się powtarzać, Zamawiający ma prawo  odstąpić   

    od niezrealizowanej części umowy i obciążyć Wykonawcę  karą umowną w wysokości   

   10%  wartości umowy (§ 4 ust.4). Prawo odstąpienia może być realizowane w terminie  

   30 dni od powzięcia informacji o przyczynie uzasadniającej odstąpienie  po upływie   

    powyższego terminu Zamawiający może jedynie obciążyć  Wykonawcę karą umowną.   

5. W przypadku uszkodzenia urządzenia, którego przyczyną było używanie dostarczonych 

przez Wykonawcę materiałów, Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu 

poniesione przez niego koszty związane z naprawą urządzenia i sporządzoną ekspertyzą 

dotyczącą przyczyn uszkodzenia. Ekspertyza lub naprawa zostanie potwierdzona przez 

serwis obsługujący Zamawiającego. 

6. W przypadku gdy ekspertyza o której mowa w ust.5 wykaże, że przyczyną uszkodzenia jest 

użytkowanie materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się na 

czas naprawy tego urządzenia dostarczyć Zamawiającemu w ciągu 2 dni roboczych, licząc 

od dnia otrzymania wyników ekspertyzy, urządzenie zastępcze o parametrach techniczno-

eksploatacyjnych nie gorszych od naprawianego urządzenia. 

7. W przypadku braku 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. 

8. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązków określonych w ust. 6 i 7 

Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,1% wartości 

brutto umowy (§ 4 ust.4) z każdy dzień opóźnienia. Nie więcej jednak niż 10% wartości 

umowy brutto, za każdy odrębny przypadek. 

                                                                           §  6. 

1.W przypadku niedotrzymania ustalonego terminu dostawy, o którym mowa w paragrafie 2, 

Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1% wartości brutto niedostarczonych 

materiałów za każdy rozpoczęty dzień   opóźnienia. Nie więcej jednak niż 25%  ich wartości. 

2. Jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 7 dni, Zamawiający ma prawo odstąpić od 

niewykonanej części umowy w trybie natychmiastowym. Prawo odstąpienia może być 

realizowane w terminie  30 dni od powzięcia informacji o przyczynie uzasadniającej 

odstąpienie. 

3. W przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron od umowy z powodu okoliczności, za 

które odpowiada Wykonawca, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości 

brutto umowy(§  4 ust.4). 

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z powodu okoliczności, za 

które odpowiada Zamawiający, Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 10% 

wartości brutto umowy (§  4 ust.4).Zdanie poprzednie nie ma zastosowania w przypadku 

odstąpienia od umowy na podstawie art.145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

                                                                           §  7. 

    Strony mogą dochodzić odszkodowania przekraczającego wartość zastrzeżonych kar 

umownych. 

                                                                          

                                                                           §  8. 

    1.W razie sporu powstałego w związku lub w wykonaniu Umowy Zamawiający zobowiązany 

jest do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego, kierując swe roszczenia do 



Wykonawcy. W przypadku gdy Wykonawca  odmówi uznania roszczenia lub udzieli 

odpowiedzi na zgłoszone roszczenia w terminie 14 dni, Zamawiający może wystąpić do 

właściwego  Sądu powszechnego. 

    2.Sprawy sporne wynikające z umowy będzie rozstrzygał właściwy rzeczowo sąd w 

Kielcach. 

                                                                            §  9. 

    W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego. 

                                                                         §  10. 

   Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i 

jeden dla Wykonawcy. 

 

WYKONAWCA:                                                                                             ZAMAWIAJACY:                                                                 


