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Umowa nr  

zawarta w dniu ……………. r. pomiędzy:

Narodowym Centrum Nauki z siedzibą w Krakowie (30-312) przy ul. Twardowskiego 16,  

NIP: 676-242-96-38, REGON: 121361537,

zwanym dalej: „Zamawiającym”, reprezentowanym w tej czynności przez:

……………………………………………………………………………….

a

……………………………………………………………………………….

zwanym dalej: „Wykonawcą”, reprezentowanym w tej czynności przez:

……………………………………………………………………………….

zwanymi dalej pojedynczo: „Stroną”, a łącznie: „Stronami”.

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielnie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).

§ 1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych wraz z obsługą 
serwisową dla urządzeń wskazanych w ust. 2  (dalej: urządzenia).

2. Przedmiotem umowy objęte są następujące urządzenia:

1) drukarki:

a) HP LaserJet P2055dn – 11 szt.,

b) HP Color LaserJet CP2025dn – 9 szt.,

c) HP Color LaserJet M451dn – 5 szt.,

d) HP OfficeJet 100 – 1 szt.

2) faksy:

a) Panasonic KX-MB2030PD – 3 szt.

3. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej: 
SOPZ), którego kopia stanowi Załącznik nr 1b do umowy.

§ 2
Ogólne warunki realizacji przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy (i) z dochowaniem najwyższej 
staranności ocenianej z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej przez Wykonawcę 
działalności, (ii)zgodnie z postanowieniami umowy oraz (iii) zgodnie  postanowieniami   SOPZ.  

2. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do wprowadzenia do obrotu zaoferowanych materiałów 
eksploatacyjnych do urządzeń objętych przedmiotem umowy.

3. Zamawiający  zobowiązuje się do zapewnienia Wykonawcy dostępu do urządzeń w celu 
umożliwienia Wykonawcy realizacji przedmiotu umowy.

4. Zgłoszenia konieczności zamówienia materiałów eksploatacyjnych lub wykonania czynności 



Strona 2 z 6

w ramach obsługi serwisowej będą przesyłane przez Zamawiającego drogą elektroniczną na adres 
osoby wskazanej a § 12 ust. 6 pkt 1.  

 

§ 3
Okres realizacji przedmiotu umowy

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 Umowa zostaje  zawarta na czas określony obejmujący okres 12 
miesięcy liczonych od dnia zawarcia umowy, nie dłużej jednak niż do chwili, w której łączne 
wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy osiągnie kwotę, o której mowa w 
§ 5 ust. 4.   

2. Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia umowy ze skutkiem na koniec miesiąca 
kalendarzowego w przypadku gdyby z dokonanej przez niego analizy wynikało, że w kolejnym 
miesiącu realizacji umowy,  łączne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu 
umowy osiągnie kwotę, o której mowa w § 5 ust. 4.

3. Strony przewidują możliwość skorzystania z opcji jednostronnego przedłużenia przez 
Zamawiającego okresu, na jaki zawarta została umowa w przypadku nie wykorzystania całej kwoty, 
o której mowa w § 5 ust. 4, pomimo upływu okresu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, 
jednak nie dłużej niż o kolejne 3 miesiące tj. do dnia ………………………….. r. W przedłużonym 
okresie trwania umowy ust. 2 stosuje się odpowiednio.  Wykonawcy nie przysługują roszczenia o 
przedłużenie okresu obowiązywania umowy. Przedłużenie okresu trwania umowy nastąpi w drodze  
jednostronnego oświadczenia Zamawiającego sporządzonego na piśmie i przekazanego 
Wykonawcy.

§ 4
Odbiór przedmiotu umowy

1. Początkowe stany liczników urządzeń zostaną spisane komisyjnie przez przedstawicieli Stron, 
o których mowa w § 12 ust. 6 w dniu podpisania umowy i wpisane do protokołu serwisowego.

2. Wszystkie wykonane czynności serwisowe dokumentowane będą wpisami w protokołach 
serwisowych i potwierdzane przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego i pracownika 
Wykonawcy wykonującego usługi.

3. Przy odbiorze usługi czynności serwisowych uczestniczyć będzie każdorazowo pracownik 
Wykonawcy oraz wyznaczony pracownik Zamawiającego w celu stwierdzenia zgodności bądź 
niezgodności ze złożonym przez Zamawiającego zgłoszeniem. 

4. Na koniec każdego miesiąca (ostatni dzień roboczy miesiąca) dokonywane będą odczyty liczników 
wydruku potwierdzone podpisem pracownika Wykonawcy i wyznaczonego pracownika 
Zamawiającego. Na podstawie odczytów Wykonawca sporządzi zestawienie stanowiące podstawę 
do rozliczenia wykonania usługi w danym miesiącu.

5. Zestawienie, o którym mowa w ust. 4, zatwierdza pracownik Zamawiającego o którym mowa w § 12 
ust. 6 pkt 1.

§ 5
Wynagrodzenie

1. Tytułem wynagrodzenia za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy wynagrodzenie,  którego wysokość zostanie ustalone w oparciu o faktyczną ilość 
wydruków sporządzonych na urządzeniach w trakcie trwania umowy, przy zastosowaniu 
następujących cen:

1) cena jednej kopii czarno-białej formatu A4 dla urządzeń wskazanych w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 wynosi 
………….  zł netto (……………… zł brutto);

2) cena jednej kopii kolorowej formatu A4 dla urządzeń wskazanych w § 1 ust. 2 pkt 1 wynosi 
………….. zł netto (……………… zł brutto).

2. Do wynagrodzenia, ustalonego zgodnie z ust 1  zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) 
w wysokości 23%.
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3. Ceny jednostkowe o których mowa w ust. 3 pozostaną niezmienne w całym okresie obowiązywania 
umowy.

4. Łączne wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy 
nie przekroczy kwoty …………….. zł netto, co po doliczeniu należnej kwoty podatku od towarów i 
usług (VAT) w wysokości …………….. zł daje kwotę: …………….. zł brutto (słownie: 
……………………………………………………………………………).

5. Ostateczna wartość umowy będzie zależna od liczby i wartości faktycznie wykonanych wydruków. 
Maksymalna kwota, o której mowa w zdaniu  poprzednim  może zostać niezrealizowana przez 
Zamawiającego i z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

§ 6
Warunki płatności

1. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy  będzie rozliczone z dołu  w miesięcznych okresach 
rozliczeniowych, na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę. 

2. Termin zapłaty za faktury, o których mowa w ust 1.  ustala się na  30 dni od daty dostarczenia 
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

3. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy jest płatne przelewem z rachunku Zamawiającego, na 
rachunek  Wykonawcy wskazany na fakturze.

4. Za datę płatności przyjmuje się dzień wydania przez Zamawiającego dyspozycji przelewu.

5. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie faktury, Wykonawca może żądać od Zamawiającego odsetek 
ustawowych.

6. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o wszelkich zmianach danych, które mogą 
wpływać na wystawianie i obieg faktur oraz ich księgowanie i rozliczanie dla celów podatkowych, w 
szczególności takich jak: nazwa firmy, adres, numer konta, numer NIP itp.

§ 7

Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

1) opóźnienia w wykonaniu usługi obsługi serwisowej o której mowa w pkt. 5 ppkt 5) SOPZ, 
w wysokości 100,- zł brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji zobowiązania;

2) opóźnienia w zapewnieniu materiałów eksploatacyjnych, a także części ulegających zużyciu, 
o których mowa w pkt. 7 ppkt 3) SOPZ, w wysokości 100,- zł za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia w realizacji zobowiązania;

3) opóźnienia w usunięciu niesprawności urządzeń lub dostarczenia urządzeń zastępczych, 
o których mowa w pkt. 6 ppkt 1) i ppkt 4) SOPZ w wysokości 200,- zł za każdy rozpoczęty 
dzień opóźnienia w realizacji zobowiązania;

4) gdy liczba reklamowanych materiałów eksploatacyjnych (tonerów) do urządzeń w okresie 
obowiązywania umowy przekroczy …. szt., w wysokości 200,- zł brutto za każdą kolejną 
reklamowaną sztukę materiału eksploatacyjnego (tonerów) do urządzeń;

5) dostarczenia materiałów eksploatacyjnych do urządzeń z naruszeniem postanowień pkt. 7 
ppkt 4) SOPZ w wysokości 200,- zł za każdy przypadek naruszenia. 

2. Kary umowne przewidziane w niniejszej umowie naliczane są niezależnie od siebie.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia ewentualnych kar umownych z należnego 
Wykonawcy wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu umowy.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

5. Zapłata kar umownych nie zwolni Wykonawcy od obowiązku wykonania umowy.
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§ 8
Rozwiązanie umowy

1. Zamawiający może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym z przyczyn dotyczących 
Wykonawcy jeżeli:

1) suma kar umownych, do jakich naliczenia uprawniony będzie Zamawiający przekroczy 5% 
łącznego  wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 5 ust. 4

2) zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne wobec Wykonawcy;

3) Wykonawca będzie wykonywał umowę w sposób nieprawidłowy i nie zmieni sposobu 
wykonywania umowy pomimo wcześniejszego wezwania go do tego przez Wykonawcę z 
wyznaczeniem odpowiedniego terminu do zmiany.

2. W razie wypowiedzenia  umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% łącznego 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 5 ust. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia 
odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych 
Kodeksu cywilnego.

§ 9 
Podwykonawcy

1. Wykonawca nie zamierza powierzyć wykonania części umowy podwykonawcy. Powierzenie 
wykonania umowy podwykonawcy wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie 
pod rygorem nieważności. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich zmianach w zakresie 
realizacji umowy przez podwykonawców, w tym w szczególności przekazywania informacji na temat 
nowych podwykonawców, którym zamierza powierzyć realizację usług w późniejszym czasie.

3. Powierzenie wykonania części umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie tej części umowy. 

4. Wykonawca, ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawców jak za 
działania lub zaniechania własne, chociażby Wykonawca nie ponosił winy w wyborze 
podwykonawcy lub chociażby wybrany przez Wykonawcę podwykonawca trudnił się 
wykonywaniem powierzonych mu czynności  w zakresie swej działalności zawodowej. 

5. W razie powzięcia przez Zamawiającego informacji o wykonywaniu przez podwykonawców 
zobowiązań umownych w innym zakresie niż wskazany w ofercie, Zamawiający może 
wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
niezależnie od prawa odmowy wypłaty wynagrodzenia za zobowiązania wykonywane przez tych 
podwykonawców.

§ 10
Cesja

Przeniesienie na rzecz osób trzecich wierzytelności przysługujących Wykonawcy wobec 
Zamawiającego, wynikających z realizacji niniejszej umowy, wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego 
wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
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§ 11
Zmiany umowy

Zmiany umowy  wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12
Postanowienia końcowe

1. Za dni robocze w rozumieniu umowy uznaje się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni 
ustawowo wolnych od pracy. 

2. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w przypadku, o którym mowa w art. 145 ust. 1 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 
cywilny.

4. Sądem właściwym dla wszystkich spraw, które wynikną z realizacji niniejszej umowy będzie sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla 
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

6. Osoby odpowiedzialne za kontakt w zakresie realizacji przedmiotu umowy:

1) po stronie Wykonawcy: …………………………………………….

2) po stronie Zamawiającego: ………………………………………….

7. Strony zobowiązują się, że udostępnione sobie wzajemnie dane osobowe osób wskazanych w ust. 
6 jak również dane osobowe osób wskazanych do kontaktu i współpracy w Umowie podstawowej 
będą przetwarzane jedynie w celu wykonania Umowy lub Umowy podstawowej. Strony zobowiązują 
ponadto  się do wykonania wobec ww. osób obowiązków informacyjnych wskazanych w art. 14. 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

8. Zmiana osób i danych, o których mowa w ust. 6 następuje poprzez pisemne zgłoszenie drugiej 
Stronie i nie stanowi zmiany treści niniejszej umowy.

9. Załącznikami do umowy są:

1) Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (kopia);

2) Załącznik nr 2 – Pełnomocnictwo do podpisania umowy (oryginał lub kopia).
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Wykonawca Zamawiający 

…………………………………………………

podpis

………………….., dnia…………………r.
miejscowość

…………………………………………………

podpis

Kraków, dnia 14-11-2019 r.
miejscowość
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