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§ 1 

1. Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający nabywa produkty: 

1) 50 sztuk tonerów do drukarki Brother HL 5250DN (symbol TN 3170 – 7.000 str.) w cenie 

jednostkowej ........... zł netto plus należny podatek VAT co stanowi cenę brutto w wysokości 

.............. zł. 

2) 2 sztuki tonerów do drukarki Kyocera FS C5250DN (symbol TK-590K – 7.000 str.) w cenie 

jednostkowej ........... zł netto plus należny podatek VAT co stanowi cenę brutto w wysokości 

.............. zł. 

3) 1 sztuka tonerów do drukarki Kyocera FS C5250DN  (symbol TK-590M – 5.000 str.) w cenie 

jednostkowej ........... zł netto plus należny podatek VAT co stanowi cenę brutto w wysokości 

.............. zł. 

4) 2 sztuki tonerów do drukarki Kyocera FS C5250DN (symbol TK-590Y – 5.000 str.) w cenie 

jednostkowej ........... zł netto plus należny podatek VAT co stanowi cenę brutto w wysokości 

.............. zł. 

5) 1 sztuka tonerów do drukarki Kyocera FS C5250DN (symbol TK-590C – 5.000 str.) w cenie 

jednostkowej ........... zł netto plus należny podatek VAT co stanowi cenę brutto w wysokości 

.............. zł. 

6) 8 sztuk tonerów do drukarki Kyocera FS 2020D (symbol TK 340 - 12.000 str.) w cenie 

jednostkowej ........... zł netto plus należny podatek VAT co stanowi cenę brutto w wysokości 

.............. zł. 

7) 15 sztuk tonerów do drukarki Kyocera FS 2100DN (symbol TK 3100 - 12.500 str.) w cenie 

jednostkowej ........... zł netto plus należny podatek VAT co stanowi cenę brutto w wysokości 

.............. zł. 

8) 10 sztuk tonerów do drukarki Kyocera FS-1135MFP (symbol TK-1140  - 7.200 str.) w cenie 

jednostkowej ........... zł netto plus należny podatek VAT co stanowi cenę brutto w wysokości 

.............. zł. 

9) 10 sztuk tonerów do drukarki Kyocera Ecosys P3055DN (symbol TK-3190  – 25.500 str.) w 

cenie jednostkowej ........... zł netto plus należny podatek VAT co stanowi cenę brutto w 

wysokości .............. zł. 

10) 5 sztuk tonerów do drukarki Kyocera FS 1020D (symbol TK-18 - 7.200 str.) w cenie 

jednostkowej ........... zł netto plus należny podatek VAT co stanowi cenę brutto w wysokości 

.............. zł. 

11) 8 sztuk tonerów do drukarki OKI B 412dn (12.000 str.) w cenie jednostkowej ........... zł netto 

plus należny podatek VAT co stanowi cenę brutto w wysokości .............. zł. 

12) 10 sztuk tonerów do drukarki Xerox Phaser 3010 (8.000 str.) w cenie jednostkowej ........... zł 

netto plus należny podatek VAT co stanowi cenę brutto w wysokości .............. zł. 

 
 

§ 2 

Wykonawca oświadcza, że: 

1. Jest uprawniony oraz posiada niezbędne kwalifikacje do pełnej realizacji przedmiotu umowy.  

2. Oferowany towar jest produktem oryginalnym, tzn. wyprodukowanym (firmowanym) przez 

producenta drukarek i będzie dostarczony w oryginalnych opakowaniach producenta, 

z widocznym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku. 

3. Jeżeli w trakcie umowy Zamawiający stwierdzi, iż wydajność, jakość lub niezawodność 

dostarczonych produktów odbiega od wymagań producenta drukarek, Wykonawca będzie 

zobowiązany do gwarancyjnej wymiany produktu na nowy, wolny od wad w terminie 48 godzin (w 

dni robocze) od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego o wadliwym produkcie (pocztą 

elektroniczną lub faksem). Wymiana nastąpi w siedzibie Zamawiającego na koszt i ryzyko 

Wykonawcy w razie stwierdzenia wad produktu. 

4. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony towar: 

1) jest niezgodny z zamówieniem lub jest niekompletny, 

2) posiada ślady zewnętrznego uszkodzenia, 
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3) lub inne wady, 

Zamawiający odmówi odbioru części lub całości towaru, sporządzając protokół zawierający 

przyczyny odmowy odbioru. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć w miejsce towaru wadliwego 

towar fabrycznie nowy, wolny od wad w terminie 2 dni roboczych od dnia sporządzenia protokołu 

odmowy odbioru. Procedura czynności odbioru zostanie powtórzona. 

§ 3  

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony towar wyszczególniony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy 

jest wysokiej jakości, spełnia wymogi bezkonfliktowej pracy i zapewnia należyte bezpieczeństwo. 

2. Wykonawca udziela gwarancji na produkty, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, na 

okres 12 miesięcy jednak nie krótszej, niż udzielonej przez producenta lub dystrybutora, liczonej 

od dnia podpisania przez strony, bez zastrzeżeń protokołu odbioru. 

3. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwych produktów, 

o których mowa w ust. 1 i do dostarczenia produktów fabrycznie nowych, wolnych od wad. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego towaru w terminie 2 dni roboczych od daty 

pisemnego zgłoszenia wady przez Zamawiającego. 

5. Wszelkie koszty związane ze świadczeniem gwarancji obciążają Wykonawcę. 

6. Niniejsza umowa stanowi jednocześnie dokument gwarancji. 

§ 4 

1. Dostawa produktów wymienionych w § 1 ust. 1 niniejszej umowy odbędzie się w ciągu 5 dni 

roboczych od dnia podpisania umowy.  

2. Koszty transportu ponosi Wykonawca. 

3. Za dzień roboczy należy rozumieć którykolwiek z dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem 

dni ustawowo wolnych od pracy 

4. Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego o dostawie z jednodniowym 

wyprzedzeniem. 

5. Dostawa będzie zrealizowana w godzinach i dniach pracy Zamawiającego. Zamawiający 

potwierdzi na kopii faktury odbiór dostarczonych produktów. 

 

§ 5 

1. Całkowita wartość umowy odpowiada kwocie, którą Zamawiający przeznaczył na realizację 

zamówienia i wynosi ............ zł plus należny podatek VAT co stanowi kwotę brutto w wysokości 

............. zł (słownie: ..........................................................................). 

2. Wszystkie niezbędne opłaty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, a  w  szczególności 

podatki, opłaty graniczne, cło, transport, ubezpieczenie loco siedziba Zamawiającego itp. 

obciążają Wykonawcę. 

3. Ceny jednostkowe brutto poszczególnych pozycji objętych dostawą zostały określone w §1 ust. 1 

niniejszej umowy. 

4. Faktury zostaną wystawione na:  

Miasto Łódź 

90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 

NIP: 725-002-89-02 

Wydział Informatyki 

5. Wszystkie płatności na rzecz Wykonawcy dokonywane będą przelewem na Jego konto 

wskazane na fakturze, w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury. 

6. W przypadku opóźnienia w zapłacie przez Zamawiającego, Wykonawca ma prawo naliczyć 

odsetki ustawowe. 

7. Faktura może zostać dostarczona zarówno listownie jak i elektronicznie na adres email:  

wi@uml.lodz.pl. 

mailto:wi@uml.lodz.pl
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8. Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej  w rozumieniu ustawy o elektronicznym fakturowaniu. 

9. W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z możliwości przesłania ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej, wówczas zobowiązany jest do skorzystania z Platformy Elektronicznego 

Fakturowania udostępnionej na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl. 

10. Zasady związane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych 

ustrukturyzowanych dokumentów określa ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz akty 

wykonawcze. 

11. W przypadku opóźnienia w zapłacie przez Zamawiającego, Wykonawca ma prawo naliczyć 

odsetki ustawowe za opóźnienie. 

12. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

13. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług brokera Infinite IT Solutions, wpisując dane 

nabywcy: 

 Nabywcą jest Miasto Łódź 

 w sekcji NIP należy wpisać NIP Miasta: 7250028902,  

 jako Typ numeru PEPPOL należy wybrać NIP, 

 w polu Numer PEPPOL należy wpisać NIP własny jednostki będącej adresatem faktury. 

...................................................... , 

 sekcja Odbiorca musi zostać wypełniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru towaru/usługi 

tj. nazwa  Jednostki jako  Odbiorca:  ....................................................  oraz adres Odbiorcy 

jako miejsce dostawy/odbioru towaru/usługi: .............................. . 

14. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług brokera PEFexpert , wpisując dane nabywcy:  

 Nabywcą jest Miasto Łódź 

 w sekcji  Identyfikator podatkowy należy wpisać NIP Miasta: 7250028902,  

 jako Rodzaj adresu PEF należy wybrać NIP, 

 w polu Numer adresu PEF należy wpisać NIP własny jednostki będącej adresatem faktury. 

...................................................... , 

 sekcja Odbiorca musi zostać wypełniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru towaru/usługi 

tj. nazwa  Jednostki jako  Odbiorca:  ....................................................  oraz adres Odbiorcy 

jako miejsce dostawy/odbioru towaru/usługi: .............................. . 

15. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o wystawieniu faktury na Platformie 

Elektronicznego Fakturowania – na poniższego maila: wi@uml.lodz.pl 

16. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na którym ma nastąpić 

zapłata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 

niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych  do rejestru VAT, Zamawiającemu 

przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku 

bankowego lub rachunku powiązanego z rachunkiem wykonawcy do przedmiotowego wykazu 

lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w w/w wykazie.  

17. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawcę wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego 

wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w w/w wykazie nie jest 

traktowany jako opóźnienie Zamawiającego w zapłacie należnego wynagrodzenia i w takim 

przypadku nie będą naliczane za ten okres odsetki za opóźnienie w wysokości odse tek 

ustawowych, jak i uznaje się, że wynagrodzenie nie jest należne Wykonawcy w tym okresie. 

§ 6 

Wykonawca nie może przenieść wszelkich praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na 

osobę trzecią, w szczególności dokonać przeniesienia wierzytelności, bez pisemnej zgody 

Zamawiającego w formie aneksu do umowy. 

§ 7 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający ma 

prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne, zgodnie z zasadą: 

https://efaktura.gov.pl/
mailto:wi@uml.lodz.pl
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1) W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy, bez winy Zamawiającego, - 10% 

(słownie: dziesięć procent) wartości umowy brutto. 

2) 5% wartości produktu brutto za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu tego produktu w 

stosunku do terminu ustalonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. 

3) Za opóźnienie w wymianie towaru wadliwego na wolny od wad w wysokości 5% wartości 

towaru brutto dostarczonego z wadami za każdy dzień opóźnienia, liczony od terminu 

ustalonego w § 3 ust. 4 niniejszej umowy. 

4) W przypadku, gdy łączna wartość naliczonych kar osiągnęłaby poziom 20% wartości 

niniejszej umowy brutto, Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania niniejszej 

umowy w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W  przypadku 

takiego rozwiązania niniejszej umowy Zamawiający naliczy karę w wysokości 20% (słownie: 

dwadzieścia procent) wartości niniejszej umowy brutto. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego wynagrodzenia. 

3. W przypadku gdy kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiającemu służy prawo 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

§ 8 

1. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozwiązywać 

polubownie w terminie miesięcznym. W przypadku kiedy okaże się to niemożliwe, spory te 

zostaną poddane przez Strony rozstrzygnięciu przez Sąd miejscowo właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. Strony zobowiązują się wykonać orzeczenie Sądu natychmiast i dobrowolnie.  

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności 

4. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy 

oraz jeden dla Zamawiającego. 

 

 


