
 

Umowa Nr OUM/………./2021/………………. 
 

zawarta w dniu …………..2021 r. w Poznaniu 
pomiędzy  

Skarbem Państwa - Dyrektorem Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu Panem Krzysztofem Skrzypczakiem, 
z siedzibą Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu (kod pocztowy: 61–893) przy ul. Krakowskiej 19, identyfikującym się 
numerem NIP 778-10-82-828, REGON 000332630, zwanym w dalszej treści Umowy „ZAMAWIAJĄCYM” 
a 
 
………………………………………………………………….. 
zwanymi w dalszej treści Umowy ,,WYKONAWCAMI”. 
 
Zamawiający i Wykonawca zwani są dalej łącznie Stronami, a oddzielnie Stroną. 
 

§ 1 
Przedmiotem Umowy jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, kopiujących oraz faksów dla 
Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu wyszczególnionych w załączniku nr 1 do Umowy (zwany dalej „Przedmiot 
Umowy”). 

 
§ 2 

1. Wynagrodzenie za dostawę Przedmiotu Umowy określonego w §1 ustala się w wysokości stanowiącej iloczyn ilości 
dostarczonego Przedmiotu Umowy i jego cen jednostkowych netto określonych w Ofercie Wykonawcy z dnia 
………………... stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej Umowy, powiększonej o wartość obowiązującej stawki 
podatku VAT, do łącznej wartości brutto nieprzekraczającej kwoty ……………………, słownie: ………….. 00/100 gr.   

2. Ceny jednostkowe netto określone w załączniku nr 2 do Umowy nie ulegną podwyższeniu przez cały okres realizacji 
Przedmiotu Umowy. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy, będzie realizowane na podstawie faktur częściowych 
wystawianych przez Wykonawcę każdorazowo przy dostawie części Przedmiotu Umowy do Zamawiającego, 
z potwierdzeniem wykonania dostawy przez Zamawiającego. 

4. Płatność faktur, o których mowa w ust. 3, będzie realizowana w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy 
wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej 
faktury, pod warunkiem, że Zamawiający nie zgłosi nieprawidłowości, o których mowa w § 4. 

 
§ 3 

Przedmiot Umowy będzie dostarczony sukcesywnie partiami, stosownie do potrzeb Zamawiającego, w okresie od dnia 
podpisania Umowy do dnia 31.12.2021r. 
 

§ 4 
1. Wielkość partii sukcesywnie dostarczanego przedmiotu Umowy będzie wynikać z jednostronnej dyspozycji 

Zamawiającego. 
2. Wykonawca dostarczy w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego drogą 

elektroniczną na adres e-mail: …………………………., zamówiony Przedmiot do siedziby Zamawiającego                 
w godzinach 7.00 – 14.00 w dniach poniedziałek – piątek.  

3. Materiały dostarczane będą Zamawiającemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. W szczególności Wykonawca ponosi 
pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe w czasie transportu oraz spowodowane niewłaściwym opakowaniem. 

4. Dostarczony Przedmiot Umowy będzie spełniał wymagania techniczne i jakościowe określone w dokumentacji 
technicznej producenta artykułu oraz wymagania określone przez Zamawiającego w załączniku nr 1. 

5. Jeżeli w trakcie obowiązywania Umowy Zamawiający stwierdzi, iż wydajność, jakość lub niezawodność 
dostarczonych artykułów nie spełnia wymagań Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do gwarancyjnej 
wymiany artykułu na nowy, wolny od wad w terminie do 4 dni roboczych od momentu zgłoszenia przez 
Zamawiającego o wadliwym lub niespełniającym wymagań artykule (mailem lub faksem). Wymiana nastąpi 
w siedzibie Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

6. Jeżeli dostarczony Przedmiot Umowy nie będzie zgodny z Ofertą Wykonawcy lub nie będzie spełniał wymogów 
jakościowych Wykonawca jest zobowiązany odebrać go na swój koszt w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia 
zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń i wymienić na zgodny z Ofertą Wykonawcy w terminie 4 dni roboczych 
od dnia zgłoszenia. Wszelkie koszty związane z wymianą reklamowanych artykułów ponosi Wykonawca. 



  

 

7. Przedstawiciel Zamawiającego odpowiedzialny za odbiór Przedmiotu Umowy, sprawdzi każdą dostawę pod 
względem ilościowym i jakościowym a w razie stwierdzenia nieprawidłowości złoży reklamację do Wykonawcy 
w terminie do 3 dni roboczych od dostawy. Uzgodnienie w sprawie reklamacji może zostać dokonane telefonicznie, 
pocztą elektroniczną, potwierdzone na piśmie. Wykonawca w ciągu 2 dni roboczych uzupełni brakujący lub wymieni 
obarczony wadami Przedmiot Umowy na swój koszt. 

8. Ewentualne koszty naprawy sprzętu (drukarki, ksero, faksu) spowodowanej wadliwością dostarczonych materiałów 
eksploatacyjnych pokryje Wykonawca na podstawie refaktury i opinii autoryzowanego serwisu producenta sprzętu 
stwierdzającej, że konieczność naprawy wynikała z nienależytej jakości stosowanych, a dostarczonych przez 
Wykonawcę materiałów eksploatacyjnych. 

 
§ 5 

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na Przedmiot Umowy na okres 24 miesięcy od dnia dostawy poszczególnych 
elementów Przedmiotu Umowy. 

2. Gwarancja jakości nie ogranicza uprawnień z tytułu rękojmi za wady, przeciwne zastrzeżenie w gwarancji jakości jest 
nieważne. 

3. Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne ujawnione w dostarczonym Przedmiocie Umowy i ponosi z tego 
tytułu wszelkie zobowiązania na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego. Wykonawca jest 
odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dostarczony Przedmiot Umowy: 
a) stanowi własność osoby trzeciej, albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej; 
b) posiada wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność wynikającą z jego przeznaczenia, nie mający 

właściwości wymaganych przez Zamawiającego, albo jeżeli dostarczono go w stanie niezupełnym. 
 

§ 6 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości brutto złożonego zamówienia za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji sukcesywnie zamawianego Przedmiotu Umowy – niezrealizowanej 
w terminie dostawy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości brutto sumy zrealizowanych dostaw 
Przedmiotu Umowy, za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi za 
wady i gwarancji jakości za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie 
wad w dostarczonej partii Przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu wymiany artykułu 
na nowy, wolny od wad w wysokości 5% wartości brutto sumy zrealizowanych dostaw Przedmiotu Umowy za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z bieżących należności za wykonanie dostawy 
Przedmiotu Umowy. 

5. Powyższe postanowienia nie wyłączają prawa dochodzenia przez Zamawiającego wyższych kwot do wysokości 
faktycznie poniesionej szkody. 

 
§ 7 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy: 
a) jeśli Wykonawca nie rozpoczął realizacji Przedmiotu Umowy lub przerwał i jej nie wznowił przez okres dłuższy niż 

7 dni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego określonego w § 4 ust.2, 
b) wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy i nieterminowego wykonywania dostaw, 
c) w przypadku trzykrotnego zgłoszonego Wykonawcy pisemnie faktu, iż dostarczone materiały nie odpowiadają 

wymaganym przez Zamawiającego wymaganiom jakościowym lub posiadają wady ukryte. 
2. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn określonych w ust. 1, rozliczenie za dostawę 

nastąpi na podstawie faktycznie dostarczonych i odebranych ilości Przedmiotu Umowy na dzień odstąpienia, 
potwierdzonych przez Zamawiającego. 

4. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze z tytułu odstąpienia od 
Umowy z przyczyn określonych w ust.1. 

5. Wszelkie koszty wynikłe z odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
ponosi Wykonawca. 

 
 
 
 



  

 

§ 8 
1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. W sprawach nieunormowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych 

obowiązujących w tym zakresie aktów prawnych. 
3. Ewentualne spory wynikłe ze stosowania niniejszej umowy rozstrzygać będzie rzeczowo właściwy sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

Załączniki: 
1. Opis przedmiotu zamówienia. 
2. Oferta Wykonawcy z dnia ……………….r. 
3. Klauzula RODO. 
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