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UMOWA DOSTAWY  NR 1ZSL/MO/……./D/2020 

W dniu ………… pomiędzy:  

Miastem Stołecznym Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00 – 950 Warszawa, NIP 525-22- 

48-481, reprezentowanym przez Sławomira Kasprzaka Dyrektora Zespołu Szkół 

Licealnych i Technicznych nr 1, ul. Wiśniowa 56, 02-520 Warszawa  na podstawie 

pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy  z dnia 13.07.2012, zwanym dalej 

„Zamawiającym”,  

a  

…Firmą: …………….. z adresem ul. ….. ……., posiadający REGON ., Nr NIP 

…………… zwanego w zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

§ 1 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń 

drukujących  na rzecz Zamawiającego wg rodzaju oraz ilości wymienionych  w Opisie 

przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do umowy). 
2. Oferta Wykonawcy wraz z Formularzem cenowym ofertowym stanowi załącznik nr 2 

do umowy i jest załącznikiem do Zapytania ofertowego Znak: 1H/2019/1 wypełnionego 

przez Wykonawcę i zawierającego cenę jednostkową brutto materiału eksploatacyjnego 

do urządzeń drukujących oraz wartość całkowitą zamówienia. 

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar Zamawiającemu  i wydać go 

Zamawiającemu  w miejscu jego siedziby, a Zamawiający  zobowiązuje się dostarczony 

towar zgodnie z postanowieniami Umowy odebrać i zapłacić cenę sprzedaży ustaloną 

w Umowie. 

4. Podstawę zawarcia umowy stanowi art. 4 pkt 8  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych.  

5. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do wykonania zamówienia, zgodnie z 

………. która stanowi załącznik nr 3  do niniejszej umowy.  

6. Dostawa obejmuje także transport zawarty w cenie. 

 

§ 2 

1. Dostarczenie przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie do 16.12.2020 r. 

2. Obowiązkiem Wykonawcy jest odbiór  od Zamawiającego zużytych w toku eksploatacji 

i dostarczonych wkładów drukujących oraz ich utylizacji w ramach wynagrodzenia. 

3. Odbiór odpadówa. będzie odbywał się na wezwanie Zamawiającego drogą e-mailową 

w terminie do 5 dni od dnia wezwania. 

4. Odbiór zużytych tonerów następuje na podstawie dowodu zakupu tonerów. 

5. Odbiór zużytych tonerów jest nieodpłatny również po zakończeniu okresu 

obowiązywania umowy.  

6. Wykonawca po dokonaniu odbioru od Zamawiającego partii zużytych materiałów 

wystawi i dostarczy na własny koszt Zamawiającemu kartę przekazania odpadów, 

określającą ilość i rodzaj przekazanych odpadów zgodnie z ustawa o odpadach. 
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7. Odbiór Opadów odbywa się w siedzibie Zamawiającego – ul. Wiśniowa 56, 02-520 

Warszawa. 

8. Wykonawca przejmuje odpowiedzialność w zakresie gospodarowania odpadami tj. 

zbierania oraz odzysku i unieszkodliwienia odpadów odebranych od Zamawiającego.  

 

§ 3 

 

1. Cena sprzedaży towaru o którym  mowa w §1 zgodnie ze złożoną Zamawiającemu 

ofertą nie przekroczy kwoty ……………… zł brutto (słownie: ………………………) 

2. Za dzień zapłaty za przedmiot zamówienia Strony umowy ustalają dzień obciążenia 

rachunku bankowego Zamawiającego.  

3. Należność za przedmiot zamówienia zostanie uiszczona na rachunek bankowy 

Wykonawcy prowadzony przez ………………………. w terminie do 28.12.2020 r  na 

podstawie doręczenia prawidłowo wystawionej faktury na adres Płatnika/Odbiorcy 

wskazany poniżej w ust. 5.  

4. Faktura zostanie wystawiona w następujący sposób: 

Nabywca: Miasto Stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5; 00 – 950 Warszawa, NIP 

525-22- 48-481.  

Płatnik/Odbiorca: Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1, ul. Wiśniowa 56, 02-

520 Warszawa 

5. Faktura będzie przesłana na poniższy adres:  

Adres do korespondencji: Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1, ul. Wiśniowa 

56, 02-520 Warszawa 

6. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za wykonaną usługę 

z zastosowaniem mechanizmu podzielnej płatności. 

7. Wykonawca nie może dokonać cesji żadnych praw i roszczeń lub przeniesienia 

obowiązków wynikających z umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej 

zgody Zamawiającego.  

 

§ 4 

1. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot dostawy jest fabrycznie nowy, wolny od 

jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych, posiada wszelkie atesty i zezwolenia, o ile 

są wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

§ 5 

1. W przypadku niedostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie ustalonym w § 2 ust.1 

umowy bądź opóźnienia w usunięciu zgłoszonych wad w okresie gwarancji lub rękojmi, 

Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty umownej w wysokości 0,5 % ceny brutto, o 

której mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, tj.  od dnia 17.12.2020, ale nie 

więcej niż 25 % ceny brutto.               

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, 

Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 20 % ceny 

brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy.  
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3. Jeżeli wysokość poniesionej szkody przekracza wartość kar umownych Zamawiający 

może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego z tytułu 

niewykonania bądź nienależytego wykonania zamówienia na zasadach ogólnych 

przewidzianych w kodeksie cywilnym.  

4. Niezależnie od podstaw do odstąpienia od umowy na zasadach wynikających  kodeksu 

cywilnego, Strony umowy ustalają, iż w przypadku gdy opóźnienie Wykonawcy w 

wykonaniu zamówienia  przekroczy 5 dni od ustalonego terminu, Zamawiający ma 

prawo od umowy odstąpić z winy Wykonawcy. Wykonawcy nie będą przysługiwały 

wobec odstąpienia od umowy żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Uprawnienie 

do odstąpienia od umowy Zamawiający może wykonać w terminie do 30 dni od dnia 

ustalonego terminu dostawy.  

§ 6 

1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia na …  miesiące  od chwili ich 

odbioru przez Zamawiającego.  

2. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad w okresie gwarancyjnym  

niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od chwili zgłoszenia wady. 

3. Przez zgłoszenia wady należy rozumieć informację przekazaną przez Zamawiającego 

lub jego pracowników o stwierdzonej wadzie osobiście, telefonicznie lub faksem. Jeżeli 

Wykonawca nie wykona obowiązków z tytułu gwarancji w terminie umownym 

Zamawiającemu przysługuje prawo powierzenia wykonania zastępczego ich usunięcia. 

W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia wynagrodzenia za 

wykonanie zastępcze w terminie do 3 dni od wystawienia faktury od Zamawiającego.  

4. Zasady odpowiedzialności Wykonawcy na zasadach rękojmi określa kodeks cywilny.  

§ 7 

1. Wykonawca oświadcza, że znany mu jest fakt, iż treść niniejszej umowy, 

a w szczególności przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację 

publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do 

informacji publicznej, która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z 

zastrzeżeniem ust. 2.  

2. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 1 , 

zawartych w niniejszej umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie 

obejmującym imię i nazwisko, a także firmę.  

3. Wykonanie niniejszej Umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych w rozumieniu 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dla których Administratorem Danych jest 

Dyrektor, a co za tym idzie nie wiąże się z dostępem do zasobów systemów 

informatycznych Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1. 



4 
 

§ 8  

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności.  

2. Adresy stron wskazane w umowie są adresami do korespondencji, przy czym adresem 

korespondencyjnym dla Zamawiającego jest adres wskazany jako Płatnik/Odbiorca w 

§ 3 ust. 5 umowy. Strony zobowiązują się do zawiadamiania natychmiastowego w 

przypadku zmiany adresu. Zaniedbanie tego obowiązku, w razie zwrotu korespondencji 

bez doręczenia, powoduje skutek doręczenia na adres wysyłany, w dniu zwrotu 

korespondencji.  

 

§ 9 

 

W sprawach spornych związanych z wykonaniem umowy strony poddają się rozstrzygnięciu 

sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

§ 10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 

§ 11 

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w tym dwa 

egzemplarze dla  Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.  

 

Zamawiający                                                                                       Wykonawca 

 

 


