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   Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 

 

Centrum Onkologii - Instytutem im. Marii Skłodowskiej – Curie z siedzibą: 02-034 Warszawa,             
ul. Wawelska 15 B, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr KRS 0000144803, NIP 525-000-80-57, Regon 000288366, zwanym dalej 
„Zamawiającym”, w imieniu którego działa: 

Prof. nadzw. dr hab.  Jerzy Jakubowicz – Kierownik Centrum Onkologii - Instytut im. Marii 
 Skłodowskiej - Curie w Warszawie 

a 

 

wpisanym do Rejestru  Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 
............................... pod nr KRS ................, Regon ...................., NIP ....................., o kapitale 
zakładowym ………….. lub ........................ prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 
„...................................................................................................................................................................”
, 

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia łalności Gospodarczej,  NIP ....................., Regon 
..........................................................................., zwanym dalej „Wykonawc ą”, w imieniu którego działają: 

1. ………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………… 

 

Wykonawca wybrany został w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę tonerów i materiałów 
eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów, nr PN-16/16/DW , na podstawie art. 10 ust. 
1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z 
późn. zm.). 

§ 1 
Przedmiot umowy  

 

1. Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający nabywa tonery i materiały eksploatacyjne do drukarek, 
kserokopiarek i faksów, zwane dalej towarem, których rodzaj, ilość oraz cenę brutto określa 
załącznik nr 1, do umowy. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zamiany ilości zamawianego towaru, w ramach wartości i 
asortymentu określonego w niniejszej umowie. 
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§ 2 
Obowiązki Wykonawcy 

 
1. Wykonawca oświadcza, ze towar będący przedmiotem umowy jest fabrycznie nowy, 

pełnowartościowy, przewidziany do użycia w danym urządzeniu drukującym zgodnie z 
specyfikacją w załączniku nr 1 do umowy. 

 

2. Wykonawca oświadcza, że towar o parametrach równoważnych będący przedmiotem umowy 
spełnia warunki o których mowa w pkt. 1 oraz  

a) jest zgodny w zakresie pomiaru wydajności z normami ISO/ICE 19752, ISO/ICE 
19798, ISO/ICE 24711, ISO/ICE 24712 lub norami równowa żnymi. Potwierdzeniem 
zgodności towaru o parametrach równoważnych z normami określonymi wyżej będą 
raporty z testów wystawione przez podmiot niezależny od producenta testowanego 
towaru o parametrach równoważnych, uprawnionego do kontroli jakości towaru 
będącego przedmiotem umowy. Raporty zostaną dostarczone na każde żądanie 
Zamawiającego. 

b) został wytworzony seryjnie w cyklu produkcyjnym zgodnym z normą ISO 9001 oraz 
normą ISO 14001 lub normami równoważnymi. 

 
3.  Wykonawca zapewnia, że towar będący przedmiotem umowy posiada na opakowaniu, kasety, 

tonera lub bębna logo producenta, nazwę (typ, symbol) produktu, numer katalogowy oraz 
informację o przeznaczeniu dla danego urządzenia (odnośnie opakowania). W przypadku 
kasety, tonera lub bębna logo producenta i numer katalogowy. 
 

4.  Towar opakowany będzie w odpowiednie opakowania, zabezpieczające przed uszkodzeniem 
w czasie transportu. Towar dostarczony będzie w opakowaniach producenta.  
 

5.  Wykonawca zapewnia, że towar będący przedmiotem umowy nie narusza w żadnym stopniu 
praw patentowych. Towar dostarczony będzie w opakowaniach producenta.  
 

6.  Wykonawca udziela na dostarczony przedmiot umowy rękojmi. Bieg terminu rękojmi 
rozpoczyna się od dnia odbioru towaru przez Zamawiającego. 
 

7.  Odbiór towaru następuje u Zamawiającego Wykonawcę reprezentuje przy odbiorze 
Kierowca/Konwojent, a Zamawiającego upoważniony pracownik. 

 
8.  Dowodem dostawy towaru jest faktura podpisana przez upoważnionego pracownika 

Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest przy wystawieniu faktury podać numer umowy, 
na podstawie której dostawa zosta ła wykonana. 
 

9.  Wykonawca zobowiązuje się na wezwanie Zamawiającego do odbioru na własny koszt i 
własnym transportem zużytych materiałów eksploatacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z pó ź. zm.). 
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§ 3 
Wartość przedmiotu zamówienia 

 
1. Za zakupiony towar Zamawiający zapłaci Wykonawcy sumę cen jednostkowych określonych w 

załączniku nr 1 do umowy. 
 

2. Łączna wartość towaru wynosi brutto ………………… PLN (słownie złotych: 
……………………………………………………………………………........................................…...).  

3. Wartość wymieniona w ust. 2 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia w tym koszty transportu, opakowań, podatek VAT.  
 

4. Należność za dostarczony towar płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w 
terminie .... dni (min. 60 dni) po dostarczeniu faktury i towaru.  
 

5. Cena brutto towaru może ulec zmianie podczas obowiązywania niniejszej umowy w przypadku 
zmiany stawki podatku VAT. 
 

6. Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 

7. Wykonawca dostarczy towar na własny koszt i ryzyko pod adres wskazany przez 
Zamawiającego. 

 
§ 4 

Realizacja umowy 
 

1. Dostawy towaru następować będą sukcesywnie w ciągu 24 miesięcy od daty zawarcia umowy, 
bądź w przypadku nie zamówienia przez Zamawiającego całości towaru w tym terminie do 
czasu pełnego wykorzystania umowy, jednak nie d łużej niż przez okres 3 lat. 
 

2. Rodzaj i ilość towaru oraz inne szczególne warunki Zamawiający ustali w zamówieniach, 
dostarczonych Wykonawcy faksem (nr faksu ……………………………) lub pocztą elektroniczną 
(adres poczty e-mail: …………………………………………….). Dostawa nastąpi w terminie do 
2 dni roboczych licząc od następnego dnia roboczego, w godz. 09:00-14:00. 
 

3. Do składania zamówień Zamawiający upoważnia Pracownika Sekcji Zaopatrzenia, a do odbioru 
towaru Zamawiający upoważnia pracownika Sekcji Magazynów.  
 

4. Do każdej dostawy Wykonawca dołączy dokumenty potwierdzające rodzaj, ilość i cenę towaru 
 

5. Dowodem dostawy towaru jest faktura podpisana przez upoważnionego pracownika 
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest przy wystawieniu faktury podać numer umowy, 
na podstawie, której dostawa zosta ła wykonana. 
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6. Wykonawca dostarczy towar do Centrum Onkologii - Instytut, ul. W.K. Roentgena 5, 02-871 

Warszawa, do Sekcji Magazynów. 
 

 
 
 

§ 5 
Gwarancja, Reklamacje 

1. Wykonawca udziela pełnej gwarancji na dostarczony przedmiot umowy na okres ..... miesięcy (min. 
12 miesięcy) od dnia dostarczenia towaru.  
 

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania usterek i wad, jakie 
wystąpią w dostarczonym towarze, których przyczyną są wady tkwiące w dostarczonym towarze. 
 

3. O stwierdzonych wadach ilościowych i jakościowych w dostarczonym towarze Zamawiający 
zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie, to jest nie później niż w terminie 7 dni od dnia ich 
stwierdzenia. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do reklamacyjnej  wymiany wadliwego towaru na towar wolny od wad w 
ciągu 2 dni roboczych licząc od następnego dnia roboczego na ul. W.K. Roentgena 5, 02-871 
Warszawa lub ul. Wawelskiej 15, 02-034 Warszawa , w godzinach od 09:00 do 14:00. Wykonawca 
odbierze osobiście wadliwy towar od Zamawiającego zgodnie z drukiem Zgłoszenia reklamacyjnego 
stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Zgłoszenia reklamacyjnego dokona upoważniony 
pracownik Zamawiającego na nr faksu lub adres poczty elektronicznej wskazany przez Wykonawcę. 
 

5. W przypadku dostawy towaru wadliwego, Wykonawca wymieni ten towar na nowy, wolny od wad w 
terminie określonym powyżej oraz wyczyści urządzenie, jeśli zostało zabrudzone przez reklamowany 
towar. Wymiana nastąpi w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy; 
 

6. W przypadku niedostarczenia towaru wolego od wad i/lub przekroczenia czasu naprawy towaru 
Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 2 niniejszej 
umowy. 
 

7. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy urządzenia Zamawiającego gdy jego 
uszkodzenie powstało w wyniku towaru będącego przedmiotem umowy. Za podstawę żądania przez 
Zamawiającego naprawy towaru (włączając w to wymianę bębna lub głowicy) uważa się pisemną 
opinię autoryzowanego serwisu producenta towaru. Naprawa urządzenia zamawiającego wykonana 
zostanie w autoryzowanym serwisie producenta urządzenia Zamawiającego w ciągu 12 dni 
roboczych od momentu zgłoszenia (mailem lub faksem) Wykonawcy przez Zamawiającego 
konieczności wykonania naprawy. Wszystkie koszty związane z naprawą ponosi Wykonawca. Na 
czas naprawy urządzenia Wykonawca zobowiązany jest do wstawiania zastępczego urządzenia nie 
gorszej jakości wraz z materiałami eksploatacyjnymi.  
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8. W przypadku uszkodzeń lub awarii bębna lub głowicy urządzenia Zamawiającego na skutek 
używania towaru będącego przedmiotem umowy, Wykonawca na własny koszt wymieni uszkodzone 
powyższe elementy urządzenia na nowe. 
 

9. W przypadku uszkodzeń lub awarii urządzenia Zamawiającego na skutek używania towaru 
będącego przedmiotem umowy, stwierdzonych przez autoryzowany serwis producenta urządzenia, 
Wykonawca pokryje koszty naprawy tego urządzenia lub kupna nowego urządzenia w przypadku 
gdy naprawa nie będzie możliwa. 
 

10. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru w przypadku: 
- dostarczenia towaru niezgodnego z umową lub zamówieniem,  
- dostarczenia towaru z opóźnieniem. 

 
12. Wykonawca zapewnia 12 miesięczny okres rękojmi. 

 
13. O każdym stwierdzonym przypadku wad i usterek towaru, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę 

niezwłocznie za pośrednictwem faksu na nr ............................................. lub za po średnictwem 
poczty elektronicznej na adres e-mail: ................................................................................................. 
Osoba do kontaktu w sprawie zg łoszonych reklamacji, upoważniona przez Wykonawcę: ................. 
.............................................................................................................................................................. 

 
 

§ 6 
Kary umowne 

 
1. W przypadku niedostarczenia towaru w terminie określonym w § 4 ust. 2 umowy, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto towaru niedostarczonego 
w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.  
 

2. W przypadku niedokonania wymiany towaru wadliwego na wolny od wad w terminie okre ślonym         
w § 5 ust. 4 umowy, Wykonawca zap łaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wartości 
brutto towaru niewymienionego na wolny od wad, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 
 

3. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z powodu jej niewykonania lub nienależytego 
wykonania przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 
20% wartości brutto niedostarczonego towaru. 
 

4. Zamawiający może dochodzić, na zasadach ogólnych, odszkodowania za szkodę, której wysokość 
przekracza zastrzeżone kary umowne. 
 

5. Zamawiający może potrącać kary umowne z należności przysługujących Wykonawcy za 
dostarczony towar. 

 
§ 7 

Odstąpienie od wykonania umowy 
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Zamawiający może odstąpić od umowy: 

1. na podstawie art.145 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych składając Wykonawcy odpowiednie 
oświadczenie na piśmie, 

2. w przypadku niewykonania umowy lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę tj. dostarczenia 
towaru z opóźnieniem lub trzykrotnego niedostarczenia towaru, dostarczenia towaru o z łej jakości, 
po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy. 

 
§ 8 

    Dopuszczalne zmiany w umowie 

1. Strony dopuszczają możliwość zmiany w  umowie w zakresie:  
- w zakresie numeru katalogowego produktu, 

- w zakresie nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów, 

- w zakresie sposobu konfekcjonowania towaru, 

- w zakresie liczby opakowań towaru, 

- w sytuacji zastąpienia towaru odpowiednikiem, w przypadku zakończenia lub wstrzymania 
produkcji, wycofania towaru z obrotu lub wstrzymania dystrybucji. 

2. Powyższe zmiany nie mogą skutkować wzrostem wartości umowy i być niekorzystne dla 
Zamawiającego. 
 

3. W przypadku zmian, w trakcie realizacji umowy stawek podatku VAT związanych z przedmiotem 
zamówienia, zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia  za pracę oraz zmian zasad podlegania 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczenia zdrowotnemu lub wysokości stawki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę, nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie przepisów, z których 
wynikają w/w zmiany, wynagrodzenie netto/brutto, o którym mowa w § 3 umowy, ulegnie 
odpowiednim zmianom. 
 

4. Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia netto/brutto, o której mowa w ust. 3, 
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu na piśmie, wpływ zmian stawek 
podatku VAT, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zmiany zasad 
podlegania ubezpieczeniom spo łecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 
składki na ubezpieczenie spo łeczne lub zdrowotne na koszty wykonania zamówienia oraz 
propozycje nowego wynagrodzenia, potwierdzone powo łaniem się na stosowne przepisy, z których 
wynikają w/w zmiany. Zmiana wynagrodzenia netto/brutto, o których mowa w niniejszym paragrafie 
następuje po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego w formie aneksu do umowy. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania obniżenia ceny zakupionego towaru do wysokości ceny 
promocyjnej ustalonej przez jego producenta. W przypadku nie uwzględnienia tego prawa przez 
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Wykonawcę, Zamawiający może od umowy odstąpić w odniesieniu do towaru, dla którego 
stosowana jest cena promocyjna. 

 
 § 9 

Cesja 
 

1. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby 
trzecie, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, w szczególności na podstawie umowy 
przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu ani żadnej innej podobnej umowy, 
wskutek której dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności przysługującej Wykonawcy na 
osobę trzecią, w tym umowy o zarządzanie i administrowanie wierzytelnością. 

2. Czynność dokonana z naruszeniem ust. 1 jest nieważna. 

 

§ 10 

Poufność 

1. Informacje dotyczące Zamawiającego i uzyskane przez Wykonawcę w związku i przy okazji 
zawarcia niniejszej umowy oraz jej wykonywania stanowić będą informacje poufne Zamawiającego, 
z wyjątkiem informacji, które są informacjami jawnymi z mocy obowiązujących przepisów. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do nieujawniania takich informacji poufnych jakiejkolwiek osobie 
trzeciej bez zgody Zamawiającego. 

3. W przypadku ujawnienia takiej informacji poufnej wbrew postanowieniom ust. 1 i ust. 2 niniejszego 
paragrafu, Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkodę wyrządzoną 
Zamawiającemu wskutek ujawnienia informacji poufnej. 

 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 
2. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy podlegać będą rozstrzygnięciu sądu właściwego 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie znajdują przepisy Ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego.  
4. Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
5. Załączniki stanowiące integralną część umowy: 

 
1) Oferta Wykonawcy – formularz cenowy, zał. nr 1 
2) Wzór - druk zgłoszenia reklamacji, zał. nr 2 
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Warszawa dnia …………………………. 

…………………………………… 
(Pieczątka komórki Organizacyjnej) 
 

ZGŁOSZENIE  

REKLAMACYJNE 

 
…………………………………………………………………………………………………................................................. 
(Komórka organizacyjna zgłaszająca)  
 
………………………………………………………………………………..................................................................... 
(Adres) 

……………………………………………………………………………….. 
(Telefon) 
 
……………………………………………………………………………….. 
(Drukarka) 
 
……………………………………………………………………………….. 
(Toner) 

…………………………………………………………………………………………………....................................................... 
…………………………………………………………………………………………………....................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
(Opis uszkodzenia) 
 
 

……….……………………………   …………………………………….   
        
( Podpis Wykonawcy)     ( Podpis Użytkownika) 
Pieczątka      Pieczątka 
 
 
 
 
 
 
……………………….….. 



Zmieniony Załącznik nr 7 do SIWZ PN - 16 / 16 / DW 

Strona 9 z 9 

Data wykonania reklamacji 

 
 
 
 



 
 Zmieniony Załącznik nr 9  do SIWZ PN-16/16/DW 

 
[pieczątka firmowa] 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY 
 
 

W związku z ubieganiem się o zamówienie publiczne na dostawę: 
 
tonerów i materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów, nr postępowania 
PN-16/16/DW 
 
 
1) oświadczam, że zaoferowane produkty równoważne dla w/w postępowania, odpowiadają niżej 

określonym normom: 
 

ü ISO/IEC 19752 – norma pomiarów wydajności tonerów do monochromatycznych drukarek 
laserowych  lub równoważna, 

ü ISO/IEC 19798 – norma pomiarów wydajności kaset z tonerem do kolorowych drukarek laserowych, 
lub równoważna 

ü ISO/IEC 24711, ISO/IEC 24712  norma pomiarów wydajności dla wkładów drukujących lub 
równoważna, 

w zakresie pomiarów wydajności dla zaoferowanych produktów równoważnych oraz zobowiązuje się je 
dostarczyć w formie testów, na każde żądanie Zamawiającego.  
 
Raporty z testów będą wystawione przez podmiot niezależny od producenta testowanego produktu 
uprawnionego do kontroli jakości oferowanego produktu będącego przedmiotem dostawy. 
 
2) oraz gwarantuję, że zamontowanie i używanie zaoferowanych produktów równoważnych nie 

spowoduje utraty gwarancji producenta urządzeń, do których są przeznaczone. 
 
 
 
 
     
         Podpisano 
 
………………………….., data……………..    ............................................................. 
miejscowość               (pełnomocny przedstawiciel Wykonawcy) 
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