
Umowa Nr SPO.1330.2.2023.CS 

 

zawarta w dniu XXXXX.2023 r. w Lesznowoli pomiędzy Gminą Lesznowola,  

05-506 Lesznowola, ul. Gminna 60, reprezentowaną przez: 

 

Zastępcę Wójta Gminy – Pana Mirosława Wilusza 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a Panem XXXXXXXXXXXXX, reprezentującym XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

XXXXXXXXX, NIP XXXXXXXXX, KRS 0000186702, Regon XXXXXXXX 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

o następującej treści: 

§ 1 

 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie na: „Dostawę 

materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych”. 

2. Szczegółowy wykaz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych określa 

Załącznik  

nr 1 do niniejszej umowy będący jej integralna częścią. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia ilości elementów dostawy większej lub 

mniejszej w poszczególnych pozycjach asortymentowych, niż ilość określona w 

Załączniku  

nr 1. 

§ 2 

 

1. Materiały eksploatacyjne będą dostarczane przez Wykonawcę partiami, do Urzędu Gminy 

Lesznowola, przy ul. Gminnej 60, 05-506 Lesznowola, własnym transportem, na koszt i 

ryzyko Wykonawcy. 

2.  Poszczególne partie materiałów eksploatacyjnych Wykonawca będzie dostarczał nie 

później niż 1 dzień roboczy, licząc od zgłoszenia zapotrzebowania przez upoważnionego 

przedstawiciela Zamawiającego dokonanego e-mailem lub faksem, w godzinach pracy 

Zamawiającego: poniedziałek w godz. 930-1730, wtorek - piątek w godz. 800-1600. Pod 

pojęciem „dnia roboczego” należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem 

dni ustawowo wolnych od pracy. 

3.  Wykonawca zobowiązany jest odbierać zużyte materiały eksploatacyjne w celu ich 

utylizacji przez cały okres obowiązywania umowy. Wykonawca odbierze zużyte materiały 

na własny koszt. 

§ 3 

 

1. Dokumentem potwierdzającym dostarczenie zamówionej partii materiałów 

eksploatacyjnych zgodnie z §2 jest protokół zdawczo - odbiorczy, zawierający ilość i ceny 

jednostkowe poszczególnych materiałów eksploatacyjnych, zgodne z ofertą Wykonawcy, 

przygotowany przez Wykonawcę i podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron 

umowy.  

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1 stanowi podstawę do wystawienia faktury obejmującej 

wynagrodzenie za dostarczoną i odebraną partię materiałów eksploatacyjnych. 

 

§ 4  

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie w wysokości: 

a) netto: XXXXXXXXzł. 

(XXXXXXXXXXXXXXX 



+ podatek VAT w wysokości: XXXXXXXXXXX zł. 

(słownie zł: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX groszy)  

b) brutto: XXXXXXXXXXXXXXXXX  złotych. 

(słownie zł: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX groszy)  

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, za poszczególne dostawy płatne będzie w terminie 14 dni od  

daty dostarczenia Zamawiającemu faktury wystawionej na podstawie protokołu zdawczo-

odbiorczego, o którym mowa w §3 ust. 1, przelewem na konto Wykonawcy wskazane w 

fakturze. 

3. Faktury wystawiane będą na Gminę Lesznowola. 

4. Za datę realizacji płatności uważa się datę obciążenia należnością konta Zamawiającego. 

5. Przelew wierzytelności wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod  

rygorem nieważności, z wyłączeniem formy elektronicznej. 

§ 5  

 

Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się na piśmie o 

zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania 

przedmiotu umowy. 

§ 6 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji jakości na materiały 

eksploatacyjne, licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, o którym 

mowa w §3 ust. 1. 

2. O zauważonych wadach materiałów eksploatacyjnych w każdym czasie Zamawiający 

powiadamia Wykonawcę w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.  

3. W przypadku ujawnienia wad i zgłoszenia reklamacji, Zamawiający zwróci na koszt 

Wykonawcy wyroby będące przedmiotem reklamacji w celu ich wymiany na wolne od 

wad. 

4. Wykonawca będzie dokonywał wymiany materiałów eksploatacyjnych w terminie nie 

dłuższym niż 2 dni robocze od daty reklamacji. Przez dni robocze uważa się dni od 

poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

5.  Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy drukarki, kserokopiarki, 

plotera lub telefaksu, gdy ich uszkodzenie powstało w wyniku stosowania tonera, tuszu, 

pojemnika lub taśmy dostarczonego przez Wykonawcę. Za podstawę żądania przez 

Zamawiającego naprawy urządzenia biurowego (włączając w to wymianę bębna lub 

głowicy) uważa się pisemną opinię autoryzowanego serwisu producenta urządzenia. 

Naprawa drukarki, kserokopiarki, plotera lub telefaksu wykonana zostanie w 

autoryzowanym serwisie producenta ww. sprzętu, w ciągu 3 dni roboczych od momentu 

zgłoszenia (e-mailem lub faksem) Wykonawcy przez Zamawiającego konieczności 

wykonania naprawy. Koszty związane z naprawą ponosi Wykonawca. Na okres naprawy 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu sprzęt o parametrach nie gorszych niż sprzęt 

oddany do naprawy.  

§ 7 

 

Dostawę materiałów eksploatacyjnych, o których mowa w §1 Wykonawca będzie realizował 

w terminie: od dnia XXXXXXXXXXXXXXX 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023r. 

 

§ 8 

 

1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które 

ponosi on odpowiedzialność, Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust. 1 

niniejszej umowy. 



2. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego z przyczyn, leżących 

po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% 

łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30 zł. 

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji dostawy w stosunku do terminu określonego 

w §2 ust. 2  

4. Jeżeli zwłoka, o której mowa w ust. 3 przekroczy 21 dni Zamawiającemu przysługuje 

prawo odstąpienia od umowy i żądania zapłaty kary umownej według zasad określonych w 

ust. 2 i 3. 

5. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną z tytułu 

nieterminowej wymiany materiałów eksploatacyjnych na materiały wolne od wad w 

wysokości 5% ceny brutto wadliwej partii wyrobów, liczony za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki w stosunku do ustalonych terminów na usunięcie wad.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od daty 

wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłaty. W przypadku nieuiszczenia kary w 

terminie, Zamawiający będzie mógł ją potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy. 

7.  Jeżeli wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego przekroczy kwotę kar 

umownych, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

§ 9 

 

Jako koordynatora w zakresie wykonywania obowiązków umownych Zamawiający 

wyznacza: Pana Cezarego Smereczyńskiego (informatyk@lesznowola.pl). 

 

§ 10 

 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe wykonanie umowy. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty spowodowane przez niego przy 

wypełnianiu swoich zobowiązań umownych. 

 

§ 11 

 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z 

wyłączeniem formy elektronicznej. 

 

§ 12 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy 

Kodeksu Cywilnego, a ewentualne sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd cywilny właściwy 

miejscowo dla Zamawiającego. 

§ 13 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

Załączniki: 

1) Wykaz materiałów eksploatacyjnych. 

ZAMAWIAJĄCY                                                               WYKONAWCA 

 


