
 

Strona 1 z 6 

                                                                                    
 

 PROJEKT  UMOWY  
zawarta w dniu ………………… r. w Chełmie, pomiędzy:  
Chełmskim Parkiem Wodnym i Targowiskami Miejskimi Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Chełmie, ul. 

Lubelska 133A w Chełmie, (22-100 Chełm), zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców 

prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000123412,  kapitał zakładowy  

17 177 000 zł, NIP 563-19-53-367, REGON 110256409, zwanym dalej “Zamawiającym”, 

reprezentowanym przez: 
Artura Juszczaka – Prezesa Zarządu  
a  
………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………, zwanym dalej "Wykonawcą"  
wspólnie zwane również „Stronami”,  
o następującej treści: 

 

 

 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego do kwoty 30.000 euro. 
2. Oferta, dokumenty i oświadczenia złożone przez Strony w trakcie postępowania stanowią  

integralną część umowy. 
3. Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o dniach roboczych należy rozumieć przez to dni od 

poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. 
 

§ 2 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do 

drukarek komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych, według wykazu zawartego w załączniku nr 1 

do umowy (załącznik nr 1 do Zapytania). 
2. Pod pojęciem ”fabrycznie nowe” należy rozumieć materiały eksploatacyjne których wszystkie 

podzespoły zostały wyprodukowane z materiałów nowych lub przetworzonych w drodze recyklingu1. 
3. Za „fabrycznie nowy” nie uznaje się wyrobu po tzw. regeneracji tzn., gdzie pojemnik został jedynie 

wyczyszczony i ponownie napełniony tonerem lub tuszem. Materiały powinny pochodzić z bieżącej 

produkcji. 
4. Zamawiający nie dopuszcza materiałów eksploatacyjnych – tuszy i tonerów - posiadających 

pojemności startowe lub produkowanych z materiałów regenerowanych. 
5. Wykonawca oświadcza, że używanie przedmiotu umowy nie spowoduje naruszenia praw gwarancji 

urządzeń, do których są przeznaczone, a w przypadku ich uszkodzenia w wyniku stosowania 

oferowanych towarów – Wykonawca zobowiązuje się ponieść wszelkie koszty związane z naprawą  

urządzeń, które uległy uszkodzeniu, w tym koszty związane z wydaniem opinii/ekspertyzy. 
6. Stopień realizacji Umowy w ramach poszczególnych asortymentów uzależniony jest od potrzeb 

wynikających z działalności Zamawiającego. 
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji poszczególnych asortymentów w mniejszym lub 

większym zakresie niż to wynika z ilości określonych w formularzu asortymentowo-cenowym, przy 

czym suma wartości zrealizowanych dostaw nie może przekroczyć ceny umowy określonej w § 3 ust. 

 
1  Recykling - działanie mające na celu wykorzystanie odpadów, opakowań jako surowców do produkcji nowych wyrobów   
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1. Realizacja umowy w mniejszym zakresie nie może stanowić podstawy do roszczeń ze strony 

Wykonawcy wobec Zamawiającego. 
8. Termin realizacji przedmiotu umowy wynosi: 24 m-ce od dnia zawarcia umowy, tj do 

…………….. 
 

 

§ 3 
OKREŚLENIE CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Maksymalną wartość przedmiotu umowy Strony ustalają na kwotę ……………..………… zł 

brutto (słownie:...……………………………………………………………………….…………………… zł)   

w tym podatek od towarów i usług .............. zł (słownie: ....................... zł), zgodnie z ofertą 

Wykonawcy. Cenę powyższą wyliczono na podstawie cen jednostkowych oraz szacunkowych ilości, 

podanych szczegółowo  w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszej umowy. 
2. W cenach jednostkowych zawierają się wszystkie obowiązujące opłaty podatkowe oraz wszelkie 

koszty  związane z dostawą towaru do Zamawiającego tj. koszty transportu, koszty czynności 

związanych z przygotowaniem dostawy itp. 
3. Strony ustalają, że za wykonanie dostaw przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie 

ustalone na podstawie zrealizowanych ilości oraz cen jednostkowych określonych w formularzu 

asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 
4. Strony ustalają, że rozliczenie za dostawę przedmiotu umowy nastąpi na podstawie prawidłowo 

wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT (lub rachunku), zgodnie z Zamówieniem przesłanym do 

Wykonawcy w sposób określony w § 4 ust. 1 i doręczonej Zamawiającemu bezpośrednio po każdej 

dostawie. 
5. Wykonawca otrzyma zapłatę za każdą należycie dostarczoną i odebraną przez Zamawiającego 

partię zamówionego towaru. 
6. Należność Wykonawcy oparta na prawidłowo wystawionej fakturze (lub rachunku) zostanie 

zapłacona w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Wykonawcy określony na 

fakturze/rachunku, w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu. Za dzień zapłaty 

uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego 
 

 

§ 4 
WARUNKI ZAMÓWIENIA 

1. Dostawy realizowane będą w uzgodnionych na bieżąco wielkościach i asortymencie                           

wg każdorazowego zgłoszonego zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

…………………… z realizacją do …… dni roboczych licząc od dnia otrzymania zamówienia. 

Wykonawca umożliwi składanie zamówień w dni robocze w godz. od ……… do ………. . 
1.1. Wykonawca będzie dostarczał przedmiot umowy do Zamawiającego, adres: 22-100 Chełm ul. 

Lubelska 133 A, Biuro Zarządu (wejście od strony ul. Trubakowskiej), w godz. 7:00 – 14:30. 
 

§ 5 
WARUNKI ODBIORU I REKLAMACJI 

1. Za datę dostawy uważa się datę wydania towaru osobie upoważnionej do odbioru towaru przez 

Zamawiającego bez zastrzeżeń, potwierdzonego odpowiednim dokumentem (WZ lub protokół 

odbioru). 
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar objęty niniejszą umową w odpowiednich 

opakowaniach oraz transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe przed 

czynnikami pogodowymi, uszkodzeniem itp. 
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3. Zamawiający winien zbadać towar pod względem ilościowym przed pokwitowaniem odbioru. Brak 

ilościowy stwierdzony w dostawie Zamawiający reklamuje niezwłocznie. Wykonawca zobowiązuje się 

do uzupełnienia braków ilościowych do ………. godzin/dni od chwili otrzymania wiadomości od 

Zamawiającego. 
4. Zamawiający zobowiązuje się do bezzwłocznego zgłaszania reklamacji w przypadku stwierdzenia 

wad jakościowych, wraz z uzasadnieniem. Wykonawca zobowiązany jest do wymiany towaru na wolny 

od wad lub pisemnej odmowy uznania reklamacji jakościowej w terminie 5 dni roboczych od chwili jej 

zgłoszenia. Brak odpowiedzi w tym terminie jest uważany za uznanie przez Wykonawcę reklamacji.  
5. Reklamacje ilościowe i jakościowe, o których mowa w ust. 3-4, Zamawiający będzie zgłaszał za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ……………  
6. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może zmienić producenta materiałów, podanego w 

ofercie i w załączniku nr 1 do umowy. 
7. Potrzeba zmiany producenta musi zostać zgłoszona Zamawiającemu na piśmie wraz z 

obiektywnymi przesłankami wyjaśniającymi konieczność zmiany. Zmiana, o której mowa w zdaniu 

poprzednim, nie może mieć wpływu na podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 

ust. 1 umowy. 
8. Do momentu złożenia Zamawiającemu pisma zawiadamiającego o potrzebie zmiany producenta 

materiałów i uzyskania akceptacji Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania 

towarów dotychczasowego producenta. Odmowa akceptacji zmiany musi zostać przesłana do 

Wykonawcy e-mailem na adres: ..............………………........…. w terminie nie dłuższym niż 14 dni od 

dnia złożenia pisma, o którym  mowa w ust. 7 (decyduje data wpływu). 
 

§ 6 
RĘKOJMIA 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu …. miesięcznej rękojmi na dostarczony asortyment, liczonej 

od daty odbioru poszczególnych partii asortymentu. 
2. Okres rękojmi dotyczy przedmiotu zamówienia wskazanego w załączniku nr 1 do umowy. 
3. W przypadku wystąpienia w okresie rękojmi wad lub usterek w przedmiocie umowy, Zamawiający 

zawiadamia Wykonawcę o powstałych wadach lub usterkach, a Wykonawca zobowiązuje się w 

terminie uzgodnionym przez Strony, nie dłuższym niż 5 dni roboczych do ich bezpłatnego usunięcia. 
4. Wykonawca ponosi koszty związane z transportem reklamowanego przedmiotu umowy  do jego 

siedziby. 
 

§ 7 
GWARANCJA JAKOŚCI 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ……... miesięcznej gwarancji na dostarczony asortyment, 

liczonej od daty odbioru poszczególnych partii asortymentu. 
2. Okres gwarancji dotyczy przedmiotu zamówienia wskazanego w załączniku nr 1 do umowy.  
3. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad, Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o 

powstałych wadach, a Wykonawca zobowiązuje się w terminie uzgodnionym przez Strony, nie 

dłuższym niż 5 dni roboczych do ich bezpłatnego usunięcia. 
4. Wykonawca ponosi koszty związane z transportem reklamowanego przedmiotu umowy do jego 

siedziby. 
5. W okresie gwarancji Zamawiający może wykonywać również (niezależnie), uprawnienia z tytułu 

rękojmi. 
6. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za uszkodzenie sprzętu spowodowane 

używaniem zaoferowanych materiałów eksploatacyjnych. 
7. W przypadku błędnej pracy lub uszkodzenia urządzenia drukującego spowodowanej 

zastosowaniem dostarczonego przez Wykonawcę materiału eksploatacyjnego Wykonawca 
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zobligowany jest do wykonania naprawy w terminie do 30 dni lub zwrotu jej kosztów na podstawie 

ekspertyzy wystawionej przez autoryzowany serwis producenta sprzętu i wykonanej w ww. serwisie. 

W przypadku, gdy naprawa będzie niemożliwa Wykonawca wymieni drukarkę na nową o 

równoważnych parametrach, na własny koszt. 
8. Stosowanie oferowanych materiałów eksploatacyjnych nie może naruszać warunków gwarancji 

urządzeń, do których są przeznaczone. 
 

§ 8 
KARY UMOWNE 

1. Wykonawca jest zobowiązany: 
- do zapłaty Kary umownej w wysokości 0,5 % całkowitej maksymalnej wartości brutto umowy 

ustalonej w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostawie zamawianej partii przedmiotu 

zamówienia, 
- do zapłaty Kary umownej w wysokości 0,5 % całkowitej wartości umowy ustalonej w § 3 ust. 1 za 

każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dotrzymaniu terminów wynikających z udzielonej niniejszą 

umową rękojmi lub / i gwarancji dotyczącej przedmiotu zamówienia,  
- do zapłaty Kary umownej w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od umowy 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% całkowitej maksymalnej wartości 

brutto umowy ustalonej w § 3 ust. 1, 
2. W przypadku wystąpienia szkody przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych 

Zamawiający może żądać odszkodowania na zasadach ogólnych. 
3. Kara umowna będzie płatna na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego, w 

terminie 7 dni od dnia otrzymania noty. W przypadku uchybienia terminowi płatności wskazanemu w 

nocie, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych Zamawiającemu kar umownych 

z wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego na fakturze (rachunku). 
 

§ 9 
ROZWIĄZANIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w 

następujących przypadkach: 
1) W razie upadłości lub likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy. 
2) W przypadku nie dostarczenia przedmiotu zamówienia wyszczególnionego w zamówieniu 

określonym w § 4 ust. 1, w terminie do 10 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.  
3) W przypadku nie zrealizowania reklamacji w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia jej 

złożenia. 
4) Jeżeli Wykonawca, mimo pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie realizuje przedmiotu 

zamówienia zgodnie z warunkami umowy lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku gdy ilość zgłoszonych 

w toku obowiązywania umowy reklamacji jest większa niż 5. 
3. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje Stronie w terminie do 30 dni od dnia wystąpienia 

okoliczności uzasadniających skorzystanie z umownego prawa do odstąpienia i jest realizowane 

poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 
4. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn określonych w ust. 1 pkt  2-4 i ust. 2. Zamawiający ma 

prawo do zastosowania sankcji wynikających z kar umownych. Rozwiązanie umowy będzie 

realizowane na podstawie jednostronnego oświadczenia Zamawiającego złożonego w formie 

pisemnej na adres wskazany w ofercie Wykonawcy. 
5. W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

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

może rozwiązać umowę w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych 
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okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może jedynie żądać wynagrodzenia należnego z 

tytułu zrealizowanych dostaw. 
 

§ 10 
ZMIANY UMOWY 

1. Wynagrodzenie, Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy może ulec zmianie w przypadku 

ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), jeżeli  zmiany te będą miały wpływ na 

koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 
1.1. Zmiana wynagrodzenia z tytułu zmian opisanych w ust. 1 obejmuje dostawy wykonane po dacie 

wejścia w życie przepisów regulujących powyższe zmiany. 
2. W przypadku zaistniałej sytuacji określonej w ust. 1 zmiana ta musi być poprzedzona pisemnym 

zawiadomieniem Zamawiającego o tym fakcie wraz z uzasadnieniem i wyliczeniem wartości tych 

zmian. Do momentu złożenia Zmawiającemu pisma o potrzebie dokonania zmiany i uzyskania 

akceptacji Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do stosowania  dotychczasowych wartości. 

Odmowa akceptacji zmiany musi zostać przesłana do Wykonawcy e-mailem na adres: 

….......................…. w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia pisma zawiadamiającego o 

potrzebie dokonania zmiany (decyduje data wpływu). 
3. O ile umowa nie stanowi inaczej, wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
 

§ 11 
PRZENIESIENIE ZOBOWIĄZAŃ 

Wierzytelności wynikające z umowy oraz innych ustaleń pomiędzy Stronami, nie mogą być bez 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie (art. 514 

k.c.). 
 

§ 12 
ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

1. Ewentualne spory Strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze polubownej. Uważa się, że próba 

ugodowa nie doszła do skutku, jeżeli Strony nie uzgodniły stanowiska w ciągu 10 dni kalendarzowych 

od daty doręczenia zawiadomienia Stronie o przyczynie sporu przesłanego listem poleconym. 
2. Wszelkie spory nie rozstrzygnięte polubownie podlegać będą rozpoznaniu przez Sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego.  
 

§ 13 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Strony umowy zobowiązują się do ochrony udostępnionych danych osobowych, zgodnie   

z postanowieniami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 

1781 t.j. z dnia 2019.09.19) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(rozporządzenie RODO). 

2. Strony umowy oświadczają, że pracownicy dedykowani do realizacji zamówienia znają, rozumieją i 

będą stosować przy realizacji niniejszej umowy obowiązujące w polskim systemie prawnym przepisy 

dotyczące ochrony danych osobowych. 
3. Strony umowy oświadczają, że dane osobowe, pozyskane w trakcie wykonywania zamówienia 

zostaną wykorzystane wyłącznie w celu realizacji przedmiotu umowy. 
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§ 14 
POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 

1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej 

ze Stron. 
3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej opatrzonej podpisami Stron pod 

rygorem nieważności. 

 

 

§ 15 
DANE KONTAKTOWE 

1. Zamawiający: adres do korespondencji: ……………….……….., kod pocztowy: ……………….……..,   
Tel. ………………………..,  e-mail: ………………………………………………….…………………..…...… 
1.1. Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do kontaktu jest ……………………….……………... 
2. Wykonawca : adres do korespondencji: ………..……………, kod pocztowy: ……………………….….,   
Tel. ………………………….….,   e-mail. 

…………………………………………………………………….…. 
2.1. Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do kontaktu jest …………………………...……………... 
 

WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY  
 


	 PROJEKT  UMOWY 

