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                                           Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego 

 

Wzór umowy dla części: I, II 

zawarta w dniu ……………….….. r. w Rzeszowie pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów,  

ul. Rynek 1, 35 – 064 Rzeszów, NIP 813-00-08-613, reprezentowaną przez  

Panią Mirosławę Leśniak Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi 

im. 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, przy ul. Bulwarowej 3 w Rzeszowie zwaną dalej 

Kupującym 

a 

……………………………………………………… NIP: ………………………., REGON: 

………………………, KRS: …………………………,  zwaną/zwanym dalej Wykonawcą. 

 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego, pn. „Planowany zakup tuszy i tonerów w 2020 roku do 

Szkoły Podstawowej nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie, ul. Bulwarowa 3,  

(2 części)” w trybie zapytania o cenę na podstawie Zarządzenia KSI.021.1.2017 z dnia  23 maja 

2017r. Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie  

w sprawie wprowadzenia Regulaminu dokonywania wydatków publicznych nieobjętych 

przepisami ustawy prawo zamówień publicznych do 30.000 euro zawarta została umowa  

o następującej treści: 

  

§1  

1. Przedmiotem niniejszej umowy są powtarzające się okresowo dostawy tuszy i tonerów,  

których parametry oraz warunki zakupu i dostawy zostały określone w zapytaniu ofertowym 

oraz załączniku nr 2  formularzu asortymentowo-cenowym Opisie Przedmiotu Zamówienia dla 

części nr ………. . 

2. Zakup tuszy i tonerów przez  Zamawiającego następować będzie partiami a wielkość 

każdej partii wynikać będzie z zapotrzebowania Zamawiającego zgłoszonych  

telefonicznie lub w formie  pisemnej pocztą elektroniczną e-mail bądź w czasie bieżącej 

dostawy – złożone nie później niż 24 godziny przed planowanym terminem dostawy przez 

pracownika  Zamawiającego.  
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§ 2   

1. Umowa zostaje zawarta od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020r.  

2. Warunki dotyczące dostawy przedmiotu zamówienia:  

a) Dostawy będą realizowane sukcesywnie w miarę wystąpienia potrzeb Zamawiającego,  

b) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot pełnowartościowy, wolny od wad 

fizycznych i użytkowych do siedziby Zamawiającego tj. Szkoły Podstawowej Nr 17  

z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie, 35-051 Rzeszów, ul. Bulwarowa 3 najpóźniej 

w ciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia dyspozycji przez pracownika Zamawiającego do 

godz. 15.00,  

c) Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy spełnia wszystkie wymagania 

dotyczące wartości użytkowych określonych przez Zamawiającego, 

d) Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest zgodny z obowiązującymi normami, 

spełnia wymogi bezpieczeństwa i jest dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, 

e) Wykonawca odbierze zużyte tusze i tonery od Zamawiającego przy każdej dostawie partii 

i na własny koszt przekaże je do utylizacji, 

f) Wykonawca dostarczający tusze i tonery do drukarek - część I zamówienia w ramach 

dostawy gwarantuje bezpłatny serwis sprzętu tj. czyszczenie drukarek i podzespołów, 

instalację sterowników a także na czas oddania sprzętu do naprawy gwarantuje 

Zamawiającemu bezpłatne urządzenie zastępcze. 

g) Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje, umiejętności, wiedzę  

i doświadczenie zawodowe, a także odpowiednie zasoby techniczne i osobowe, niezbędne 

do prawidłowego, sukcesywnego i terminowego wykonywania umowy oraz że umowa 

będzie realizowana sukcesywnie z zachowaniem należytej staranności, 

h) Termin oraz wykaz zamawianych tuszy i tonerów zostanie określony dla każdej dostawy 

przez Zamawiającego w  zależności od jego potrzeb,  

i) Zamówione tusze, tonery winny być dostarczone do Zamawiającego w nienaruszonych 

opakowaniach,  

j) W przypadku dostarczenia przedmiotu zamówienia niezgodnie z warunkami określonymi 

w formularzu ofertowym Zamawiający zastrzega sobie prawo do reklamacji, która 

powinna być zrealizowana w ciągu 1 dnia roboczego od daty zgłoszenia. Wykonawca 

zobowiązany jest wymienić wadliwe lub niezgodne z opisem zawartym w formularzu 

cenowym tusze lub tonery na wolne od wad i zgodne z formularzem ofertowym.  
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k) Reklamowany towar będzie odbierany przez Wykonawcę z siedziby Zamawiającego                    

w terminie 1 dnia roboczego od daty zgłoszenia,  

l) Podane przez Zamawiającego ilości poszczególnych tuszy i tonerów  wskazane   

w formularzu ofertowym są ilościami szacunkami i mogą ulec zmianie (zwiększenie lub 

zmniejszenie ilości pozycji danego asortymentu). 

m) Dostarczone tusze i tonery  będą posiadały minimum 12 miesięczny termin ich ważności.  

 

§ 3     

1. Należność za dostarczone w danej partii tuszy i tonerów będzie regulowana na podstawie 

faktur wystawianych przez Wykonawcę za realizację  danej dostawy.  

2. Cena określona w ust. 1 będzie  ceną obliczoną w oparciu o ceny jednostkowe określone                     

w ofercie Wykonawcy i obejmuje całkowitą należność, jaką Zamawiający zobowiązany jest 

zapłacić za wykonanie danej partii zamówienia. Cena obejmuje wszelkie koszty  

i opłaty związane  z jego realizacją , w szczególności: koszty opakowania, ubezpieczenia,  

transportu oraz inne niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia w tym 

podatek VAT.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania stałych cen jednostkowych w czasie trwania 

umowy.  

4. Zamawiający zobowiązuje się w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury do zapłaty całości 

należności za otrzymany każdorazowo towar.  

5. Za datę dokonania zapłaty należności rozumie się datę uznania rachunku bankowego 

Zamawiającego.  

6. Faktury lub rachunki wystawiane będą na nabywcę: Gminę Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 

35-064 Rzeszów,  NIP: 8130008613.  

7. Odbiorcą faktury lub rachunku będzie Szkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami 

Integracyjnymi, ul. Bulwarowa 3, 35-051 Rzeszów. 

§ 4  

1. Jeżeli rzecz dostarczona ma wady fizyczne lub prawne w rozumieniu art. 556 kodeksu 

cywilnego Zamawiający może żądać dostarczenia zamiast rzeczy wadliwych takiej samej ilości 

rzeczy wolnych od wad oraz naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.  

2. Roszczenie określone w ust. 1 nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do odstąpienia od 

umowy lub żądania obniżenia ceny w takim stosunku, w jakim wartość rzeczy wolnej od wad 

pozostaje do jej wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad.  
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§ 5  

 Zamawiający może  natychmiast  odstąpić od umowy w przypadku stwierdzenia 

powtarzającego  się (mimo upomnień ze strony Zamawiającego) rażącego niewywiązywania 

się Wykonawcy z obowiązków wynikających z postanowień niniejszej umowy.  

§ 6  

1. Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy podlegają orzecznictwu sądu miejscowo 

właściwego dla Zamawiającego.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego.  

3. Strony umowy zobowiązują się do wzajemnego pisemnego informowania o wszelkich 

okolicznościach mających istotne znaczenie dla realizacji postanowień niniejszej umowy.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o każdej zmianie swojego 

adresu w trakcie trwania umowy.  

5. W razie niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 4 Wykonawca wyraża zgodę na 

wysyłanie przez Zamawiającego wszelkich pism pod adres ostatnio podany przez Wykonawcę 

ze skutkiem doręczenia.  

§ 7 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie strony.  

2. Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla Zamawiającego  

i 1 dla Wykonawcy.  

  

  

  

  

  

       ZAMAWIAJĄCY              WYKONAWCA  


