
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest dostawa materiałów biurowych do prowadzenia zajęć dla potrzeb
realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. 

2. Przedmiot umowy dotyczy dostawy oraz transportu, rozładunku i wniesienia materiałów biu-
rowych w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca będzie zobowiązany do dostawy materiałów biurowych do poszczególnych Szkół,
wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, znajdujących się na terenie Mia-
sta Płocka. 

4. Wykonawca  zobowiązuje  się  dostarczyć  materiały  biurowe  fabrycznie  nowe,
w pierwszym gatunku. 

5. Dostarczanie  przedmiotu  umowy następować  będzie sukcesywnie, partiami. Wykonawca
będzie realizował dostawy w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od dnia  zgłoszenia  przez  Zama-
wiającego  zapotrzebowania określającego asortyment i  ilość oraz miejsce dostawy każdej
partii. Zgłoszenie będzie następowało e-mailem lub pisemnie. 

6. Termin realizacji umowy: dla części 1 - od dnia podpisania umowy do 30.06.2019 r., dla części
2 – od dnia podpisania umowy do 30.06.2018r.

7. Dostawy  do  SOSW będą  realizowane  najpóźniej  do  30.06.2019  r.,  a  do  SP  1  i  SP  17  do
30.06.2018 r.

8. Wykonawca będzie wystawiał fakturę po dostawie danej partii materiałów wg. cen jednostko-
wych zawartych w ofercie Wykonawcy oraz ilości faktycznie dostarczonych materiałów biuro-
wych.  

9. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu stałą cenę (jednostkową i łączną netto) za przedmiot
umowy przez cały okres jej obowiązywania.  

10. Zmiana  cen  będzie  dopuszczalna  jedynie  w  przypadku  ustawowej  zmiany  stawek podat-
ku VAT i wyłącznie w wysokości wynikającej z tej zmiany.  

11. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół zdawczo – odbiorczy podpisany przez upoważ-
nionych przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy.

12. Przy odbiorze przedmiotu zamówienia, Zamawiający jest zobowiązany dokonać sprawdzenia
ilości przedmiotu zamówienia. Niezgodność ilościową wykonanego przedmiotu zamówienia
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Zamawiający zobowiązany jest reklamować Wykonawcy na piśmie w terminie dokonywanego
odbioru przedmiotu zamówienia.

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

14. W przypadku reklamacji, określonej w pkt. 12 i pkt. 13, Wykonawca obowiązany jest dostar-
czyć brakującą część, usunąć wady bądź wymienić przedmiot umowy, w terminie 5 dni robo-
czych (z wyłączaniem sobót), od dnia złożenia reklamacji (liczy się data wysłania faxu lub data
otrzymania przesyłki listowej).

15. Czynności, o których mowa w pkt.14, Wykonawca będzie wykonywał w ramach wynagrodze-
nia, określonego w § ... umowy

16.  W razie opóźnienia Wykonawcy w dostarczeniu zamówionych materiałów, Zamawiającemu
przysługuje  kara  umowna  w  wysokości  1%  łącznego  wynagrodzenia  brutto  wynikającego
z § ….. umowy za każdy dzień opóźnienia. 

17. W razie opóźnienia w wymianie wadliwych materiałów biurowych w terminie przewidzianym
w umowie, tj. w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia, Wykonawca zobowiązany jest
zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% łącznego wynagrodzenia brutto wyni-
kającego z § ….. umowy za każdy dzień opóźnienia.

18. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku: 
a) opóźnienia w dostawie częściowej przedmiotu umowy przekraczającej 14 dni, 
b) dwukrotnego dostarczenia przez Wykonawcę, przedmiotu umowy o cechach niezgodnych

z zamówieniem, określonym w opisie przedmiotu zamówienia.

19. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z przysługującego mu wynagrodzenia.

20. W razie wyrządzenia szkody przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych Zama-
wiający  może  dochodzić  odszkodowania  przewyższającego  wysokość  zastrzeżonych  kar
umownych.

21. Wykonawca udziela Zamawiającemu 12 miesięcznej gwarancji jakości na materiały eksploata-
cyjne, w rozumieniu art. 577 k.c. chyba, że gwarancja producencka jest dłuższa, to obowiązuje
gwarancja udzielana przez producenta. Okres rękojmi przedłuża się na okres trwania gwaran-
cji. 

22.  Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego dla po-
szczególnych partii zamówienia.
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23. Wykonawca zobowiązuje  się  usunąć  na swój  koszt  i  ryzyko wady i  usterki  stwierdzone w
przedmiocie niniejszej Umowy w okresie gwarancji lub rękojmi, w ciągu 5 dni roboczych od
daty zgłoszenia wady lub usterki, chyba że strony ustalą inny termin bądź w tym terminie do-
starczyć przedmiot umowy wolny od wad i usterek.

24. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wady lub usterki dostarczonego przedmiotu
umowy w tym materiału eksploatacyjnego uniemożliwiającego jego wykorzystanie np. nie-
szczelność pojemnika z tonerem, toner lub tusz powoduje zabrudzenie kartek, głośna praca
materiału w drukarce itp. Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego materiału
eksploatacyjnego niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych (z wyłączaniem so-
bót), od dnia złożenia reklamacji (liczy się data wysłania faxu lub data otrzymania przesyłki li -
stowej) od momentu zgłoszenia zaistniałej sytuacji. Jeżeli to nie nastąpi Zamawiający zastrze-
ga sobie prawo do zakupu nowego materiału u wybranego podmiotu i obciążenia kosztami
Wykonawcy.

25. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego poniesionych przez niego
kosztów dokonania usunięcia wady bądź usterki w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwa-
nia do zapłaty.

26. Wykonawca gwarantuje,  że  materiały  biurowe do prowadzenia  zajęć,  w tym do urządzeń
wielofunkcyjnych 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.

27. W  przypadku  uszkodzenia  urządzenia,  którego  przyczyną  było  używanie  materiałów
eksploatacyjnych   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   obsługujący   Zamawiającego.   W   przypadku kwestionowania   przez   Wykonawcę  
opinii   i   serwisu   obsługującego   Zamawiającego,  Zamawiający  zleci  ekspertyzę  innemu
podmiotowi.  Potwierdzenie  wyników  ekspertyzy  będzie  skutkować  zwrotem  kosztów  tej
ekspertyzy  przez  Wykonawcę.  W  przypadku,  gdy  ekspertyza,  o  której  mowa  w  zdaniu
poprzedzającym wskaże, że przyczyną uszkodzenia urządzenia jest użytkowanie materiałów
eksploatacyjnych dostarczanych przez Wykonawcę i 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.

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

29. Wykonawca  obowiązany  jest  do  naprawienia  wszelkich  szkód  wynikłych  z  zastosowania
dostarczonych materiałów eksploatacyjnych, powstałych nie tylko w urządzeniach objętych
gwarancją,  jeżeli  zastosowanie  tych  materiałów  pozostaje  w  związku  przyczynowym  z
powstałą szkodą.
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