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UMOWA NR TGZ/TL/……./2021 

 

zawarta w dniu …………………2021 roku w Józefowie, pomiędzy: 

 

Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego -

Państwowy Instytut Badawczy w Józefowie k/Otwocka, ul. Nadwiślańska 213, KRS 

Nr 0000149404, NIP: 532-18-29-288, REGON: 000591685, zwanym dalej Zamawiającym, 

reprezentowanym przez: 

 

……………………………………………………………… 

 

a 

………………………………………………………………………………………… , zwanym dalej 

Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

…………………………………... – właściciel  

 

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na podstawie 

regulaminu udzielenia zamówień o wartości nieprzekraczającej 130 000 netto w CNBOP-PIB, 

zgodnie z zarządzeniem Dyrektora CNBOP-PIB Nr 2/2021 z dnia 12 stycznia 2021 roku. 

 

§ 1 

1. Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnej dostawy do magazynu Zamawiającego fabrycznie 

nowych, oryginalnych materiałów eksploatacyjnych, których szczegółowy wykaz został 

określony w formularzu ofertowym z dnia …........ lutego 2021 r. 

2. Dostarczone materiały muszą być fabrycznie nowe, nie regenerowane, wolne od wad 

technicznych, kompletne i najwyższej jakości, a także znajdować się w nienaruszonych oraz 

fabrycznie zamkniętych opakowaniach opatrzonych nazwą producenta i datą ważności. 

3. Tusze i tonery muszą posiadać wszelkie zabezpieczenia szczelności pojemników. 

4. Wykonawca zobowiązuje się w ramach Umowy do nieodpłatnego odbioru pustych pojemników 

po tuszach, tonerach, a także opakowań po materiałach eksploatacyjnych dostarczonych przez 

Wykonawcę.  

§ 2 

1. Dostawy będą realizowane sukcesywnie w terminie od 01 marca 2021 r. do 28 lutego 2022 r. 

w zależności od potrzeb i możliwości finansowych Zamawiającego. 

2. Czas realizacji dostawy przez Wykonawcę 8 h roboczych od chwili złożenia zamówienia przez 

Zamawiającego. 

§ 3 

1. Odbiór dostaw będzie odbywał się magazynie w siedzibie Zamawiającego wspólnie przez 

przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. 

2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, podczas odbioru faktycznego, wad 

w dostawie, Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 2 dni od daty odbioru, a 

płatność za przedmiot Umowy ulegnie przesunięciu o liczbę dni, w ciągu których wada zostanie 

usunięta. 
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3. Jeśli dostarczone w warunkach ustalonych w ust. 2 materiały będą miały nadal wady lub też 

Wykonawca nie dotrzyma terminu ich dostarczenia, Zamawiający może odstąpić od Umowy 

z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 

4.  W przypadku wycofania z produkcji materiału eksploatacyjnego do konkretnego modelu 

urządzenia drukującego, Wykonawca jest zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia w tym 

zakresie po uprzednim dostarczeniu do Zamawiającego pisemnej informacji uzyskanej od 

przedstawiciela producenta lub dystrybutora danego oryginalnego materiału eksploatacyjnego. 

Zamawiający po otrzymaniu ww. informacji odstępuje od naliczania kar umownych. 

5.  Jeżeli którakolwiek ze stron musi powstrzymać lub opóźnić swoje działania w ramach umowy 

na skutek zaistnienia „Siły Wyższej” (tj. działania lub zaniechania władz, strajk, lokaut, wojny, 

blokady, powstania, rozruchy, epidemie, trzęsienia ziemi, pożary i powodzie), nie będą 

naliczane kary. 

§ 4 

1. Ostateczna kwota wynagrodzenia będzie wynikała z rzeczywistych ilości zamówionych 

i dostarczonych tuszy i tonerów. 

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za dostarczone materiały eksploatacyjne w terminie 

14 dni od dnia otrzymania przez odbiorcę prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

3. Terminem zapłaty jest data dokonania dyspozycji przelewu wynagrodzenia na rachunek 

bankowy Wykonawcy. 

§ 5 

Minimalny okres gwarancji na dostarczone materiały eksploatacyjne ustala się na okres 

12 miesięcy, licząc od dnia dostawy. 

§ 6 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

20 % wartości  niezrealizowanej partii towaru, gdy Zamawiający odstąpi od Umowy z powodu 

okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 

2. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości  10 %  niezrealizowanej 

wartości umowy za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu Umowy. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,2 % wartości Umowy za każdy 

dzień zwłoki w terminie zapłaty wynagrodzenia. 

4. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne. 

 

§ 7 

1. Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją Umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu przez 

sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.   

2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy ustawy – Prawo 

zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron. 

 

 

Wykonawca      Zamawiający 


