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$1

Umowa jest nastgpstwem udzielerria przez Z

ofertowego na,,Sukcesywn4 dosta'wg rnalertal

i kopiujEcych, bgd4cych na stanie WIORi){

niniejszej umowy.

Przedmiotem niniejszej umowy jes1. dos;tawa m

toner6w stanowi4cytn zalqczntk nr 12 orilz oferl

Dostarczane materialy eksploatacyjne bgd4 w

spelniaj4ce wszelkie normy stawiane talkim tc,

Dopuszcza sig mozliwoS6 dostarcizaniit mater

jakoSi i wydajnoSi nie bqd4 gorszq od prod

patentowych ani wla snoSci intelektualnej prod

Tonery powinny by(i objEte gwaruncja, rlrezaw

ladunku barwi4cego

Wykonawca udziela gwarancji: 24 mresi4ce, reklamalcje zalatwiarLe bEc[4'i.r'telminLie 5 dni od

dnia zgloszenia.

cJ

7 Dostawy bgd4 realiz;owane sukcesywnie na poclstawip.jednostkowych zarn6wien sklarJanych

faksem lub e-mailerL, czgstotliwos6 w z,ale2ncssc,i od potrzeb'zamuwraj4cep5o.



8' Dopuszcza sig moziiwosi zakupu m,ateriaiow,," irrnl.h ilosciach nizwskaza^ew zar:4cznikunr 2, stosownie do potrz eb zamawjzljacego.
g' Dopuszcza sig mozriwosi zakupuli"*n niate,riarofv nie wskazanycrr w zdiqczniku nr 2.stosownie do potrzeb Zamawiaj1cego.

10' wykonawcy nie przysluguj4 Zadne rrszczeniia. finfuo*. bqdf prawne z powod,, zmjaniloSciowych i jakoScio!\ych zamawianyr;h to rer6w.
1l ' zamawiaj4cy zastrzega sobie mozliwosi zamiarty lub z'wrotu niewykorz:ystapych to'er6w lubtuszy w ramach niniejszego zamowienia.
12. Przedmiot umowy objgty jednostkowym zarn6wipniem Wykonawc a zobowit1zuje siqdostarczyc ka'dorazowo d,o miejsca wsk z:aneg o [rr,,". zamawiajEcego, na sw6j koszti ryzyko - maksymalnie w ciqgu 4 d'i roboc zyah od, dlia zrozenia zam6wierna.
13. W przypadku nie dotrzymania teruninuL dostawy (zlodnie z pkt 12) przpz W5zJ<onawca,zamawiaj4cy mo2e zakupic niedostalczo rqL rlarti; rnaterial6w u innegp dostawcy, a

,ffiTi::"::::i:1.:.::"* ::"tuzv 
wvkonawce, crvba 2e wv<*u2enie rqrminu dostawynast4pi z uzasadnionych powod6w, o k16r.ych zanawiajqcy zostanie poinfbrroo*urru.

$2

$3
Termin r ealizacji umowy : (12 m-cy od dnia podpisania urnof"y).

L
ustalaj 4 mal,:srymaln e lqc:zne

2.

Pory2szakwota zawier^nalelnypodatek VAT 232, * f.1"\tr/',-^^-^-r-- )cle " """.'..2I

3

4

.. 47.wynagrodzenie obejmuje wszystkie skladniki t*iqf,un z wykona'ienr przedmiotuzamow ienia or az p o stano wi eri nini ej szej umo wy.
Wykonawcabgdzie stosowal ceny jednrrstkowe nadostaJ.v material6w eksplozrtacyjnych wgzlo2onej oferty przez caiy okres obowi4z:ywania niniejszej lurnowy.w przypadku zmiany technologii prodrLrksjj lr; ; przypadku innych okoricznoscipo:zwalaj1cych na obnizenie ceny przedmiotlr umo.wy, Wuil,o"u*"a odpowiedniojp obnizZ.y.

2

strony wskazui4osoby uprawni.ne do reprez,entowan,ia strop i rearizacijniniejsze-t lrmowy:Osob4 do kontaktu po stronie Wykonawc i,t pgdzie:
osob4dokontaktupostroneZamawiaj4cegobEdzie:|

t"""'



5. Wynagrodzenie platne bgdzie w leiminie 14 clni clostaw i oitrzymaniu faktur;r

ozg6ciolwch, przelewem nir

faktury \/AT be',2 podpisu

pp realizacji

V,AT wystawionej przez Wykona.wc9 zgod'ie, z trjsciq zleceh

konto Wykonawcy wskazane na faktur:ze.

6. Zarnawiaj4cy wyraLa zgodg, atry 'Wykona,wca 
ivystawial

Zanawiaj qce go na I'akturze.

ss

Strony ustalai q odpowiedzialnoSi odi;zkodow awe':a w formie kar ,trmownyc\ z nastEpuj4cych

tytul6w i w podanych wysokoSciach:

l, Wykonawca odpowiad,a za rcdzaj, jakoSi oraz ilbsiilgSc dostarczanego pr.zedmiotu umowy

1. Wykonawca zaplacti Zamawiajqceinu karqr umowir4 w wysoko6ci l0% wynagrodzenieL

umownego w przypadku odst4pienia c,d umDwy prz,Ez WykonawcE z,prz:7,[zyn niezale1nycl
od'Zamawiaj4cego.

2. Jezeh na skutek niewykonania lr.rb nienale|ytego wykonania umowy przez \Mykonawcqr

Zamawraiqcy poniesie szkodg, to 'Wykonawca zoboitrEzuje sig pokryd 1q szkoclq w pelnej

wysokoSci.

3. W przypadku zwloki tv zaplacie faktur Zamuwia.jqcy 
laplaciWykonawcy o<lsetki ustawowe.

4. Zamawiajqcy mohe odst4pii od umowy w

wyst4pieniu istotnej zmiany okolicznoSci p

interesie publicznyrn, czego nie mozna bylo

przypadku Wykonawcy przysluguje wyna

umowy,

$6

obj gte go kaldymj edno stkowym zarn6wieniern.

2' Braki iloSciowe lub wady jako$cior,ve strvierclzorie w dostarvie 2i,arna1wiajqc5, poddaje
Treklamacji' Wykonawca zobowiqzany jest na wlashy koszt do uzupelnienia brak6w lub

usunigcia wad nieztwLocznie - nie p62niej jeCnak, niz w terminie '7 rlni liczttc orJ daty
otrz"ymania wezwania.

a
J.

+̂

W przypadku nie dotrzymania terminu, o k
blakuj4c4 lub wadlir,rrq pozycjg u irurego dos

Wykonawcg.

W przypadku, gdy torLer spowoduje zabrudze

sig wklad barwi4cy, Wykonawca z<t\owiqzan

ZamawiajEcego, w kt6rym to urz4dzgnie jest

godzin od otrzymania zgLoszenia od Zan tawiai



5. Wykonawca nie bEdzie pobieral kaucji za opako$'ania. Zamawiajqcy, rfa proSbg i koszt

Wykonawc y, mohe zwr o ci6 wszystkie puste opakow{nia.

$7

Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla swojej waZnoSoi vrrymagajq zachow anla formy pisemne.j

i potwierdz enia przyj gcia j ej przez obie strony.

$8

W sprawach nieuregulowanych niniejsp4 umowq stosfie sig odpowiednie przepisy Kodeksu

cywilnego.

rozwiqZy polubownie,sprawy sporne wynikle zrealizacji niniejszej umowy, {torych strony nie

rozstrzygac bgdzie S4d wlasciwy miejscowo dla siedzib>j zamawiajqcego.

$10

Niniejsz4 umowg sporz1dzono w dw6ch jednobrzmiacyfh

ze stron.

Za

$e

egzemplarzach po jpdnym dla kazdej

Wykonawca


