
F.250.1-4/19                                                                                              Załącznik nr 2 do Zaproszenia 

 

UMOWA Nr       /19 

zawarta w dniu  ……………………………. 2019 r. 

 

zawarta w Chełmie, pomiędzy: 

Skarbem Państwa – Sądem Rejonowym w Chełmie, mającym swą siedzibę w Chełmie, przy Al. 

Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 16, NIP 563-10-66-206, REGON 000322985 zwanym dalej 

„Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

……………………………………………………………………… 

a  

……………………………………………………………………………………….. 

z siedzibą w ………………….  , przy ul. ………………………….  

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy  ...............................  , Wydział   , pod nr KRS  ..............   NIP  .....................  

REGON .................. , zwaną dalej„Wykonawcą",reprezentowaną przez: 

 
W WYNIKU ROZSTRZYGNIĘTEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W 

TRYBIE ART. 4 PKT 8 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (TJ. DZ. U. z 2018R., POZ. 

1986), ZWANEJ DALEJ „USTAWĄ PZP", ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA O NASTĘPUJĄCEJ TREŚCI: 

 

PRZEDMIOT UMOWY  

§1. 

1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu 

materiałów eksploatacyjnych wyszczególnionych co do rodzaju, asortymentu i ilości w 

załączniku nr 1 do umowy (zwanych dalej „towarami") oraz do odbioru kaset po zużytych 

towarach, a Zamawiający do zapłaty wynagrodzenia określonego w § 5. 

2. Wykonawca będzie stosował ceny jednostkowe na poszczególne towary zgodnie z załącznikiem 

nr 1 do Umowy. 

 

ZASADY REALIZACJI, WYKONANIE ZASTĘPCZE  

§2. 

1.  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Umowy z należytą starannością. 

2.  Umowa niniejsza obowiązywać będzie od dnia ……. 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. 

3.  Towary będą dostarczone partiami (w formie dostaw częściowych), stosownie do potrzeb 

Zamawiającego przez cały okres obowiązywania Umowy. Wielkość i termin dostarczenia każdej 

partii Towarów, wynikać będzie z jednostronnej dyspozycji Zamawiającego przesłanej 

Wykonawcy (pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną). 

4.  Wykonawca dostarczy Towar w miejsce wyznaczone przez Zamawiającego, to jest w miejsce 



znajdujące się w budynku zajmowanym przez Sąd Rejonowy w Chełmie przy Al. Żołnierzy I Armii 

Wojska Polskiego 16, 22 – 100 Chełm.  

5.  Ilość oraz wartość Towarów objęta zamówieniem może ulec zmniejszeniu w trakcie 

obowiązywania Umowy w granicach 10 % zamówienia bez wymogu odrębnej akceptacji ze 

strony Wykonawcy. Należne Wykonawcy na podstawie Umowy wynagrodzenie ulegnie 

wówczas proporcjonalnemu zmniejszeniu.  

6.  Wykonawcy nie przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania ani kar umownych z tytułu 

zmniejszenia przez Zamawiającego zamówienia, o którym mowa w punkcie 5. 

7.  Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towary na Miejsce Dostawy (siedziba Zamawiającego 

opisana w ust. 4) w ciągu 5 dni roboczych od złożenia przez Zamawiającego dyspozycji, o której 

mowa w ust. 3. 

8.  Wszelkie koszty związane z dostawą Towarów ponosi Wykonawca. 

9.  Osobą odpowiedzialną za bieżące kontakty w sprawie realizacji Umowy z Wykonawcą po stronie 

Zamawiającego jest: 

1. ……………………………….. 

2. ………………………………… 

Osobą odpowiedzialną za bieżące kontakty w sprawie realizacji Umowy z Wykonawcą po stronie 

Wykonawcy jest: 

1. ……………………………….. 

2. ………………………………… 

O wszelkich zmianach osób, o których mowa w ust. 9 druga strona zostanie poinformowana w 

formie pisemnej, bez konieczności sporządzania aneksu do Umowy. 

10.  Potwierdzeniem dostarczenia towarów zgodnie z Umową będzie protokół odbioru podpisany 

bez zastrzeżeń, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Umowy. W przypadku, gdy towar 

posiada wady podpisany zostanie Protokół z zastrzeżeniami, który nie stanowi potwierdzenia 

dostarczenia towaru, względem którego zgłoszono zastrzeżenia. 

11.  Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy, w 

całości lub w części. Wykonawca może dokonać cesji wierzytelności o zapłatę ceny za 

dostarczone Towary albo przenieść obowiązek zapłaty kar umownych oraz odszkodowań 

należnych Zamawiającemu wyłącznie za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną w piśmie. 

12.  Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień Umowy. 

13.  Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania lub zaniechania swoich 

podwykonawców jak za swoje działania lub zaniechania.   

14.  Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować Zamawiającego o każdej zmianie 

podwykonawcy/ów biorących udział w realizacji niniejszej Umowy.  

15.  Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu opierał się na 

zasobach podmiotów trzecich (tj. zasobach podwykonawcy), zmiana, o której mowa w ust. 14 



będzie dopuszczalna pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w 

zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego dotychczasowy podwykonawca. 

16.  W przypadku posługiwania się przez Wykonawcę Podwykonawcami. Wykonawca zobowiązuje 

się do składania Zamawiającemu, wraz z daną fakturą (rachunkiem), pisemnego potwierdzenia 

od Podwykonawcy, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury, 

otrzymania zapłaty. Potwierdzenie musi zawierać wykaz towarów oraz ceny brutto, które były 

należne Podwykonawcy z faktury wystawionej przez Wykonawcę z odwołaniem do niej. W 

przypadku niedostarczenie przez Wykonawcę powyższego potwierdzenia Zamawiający 

zatrzyma z danej faktury kwotę w wysokości 50% wartości brutto, do czasu otrzymania tego 

potwierdzenia. Z tytułu zatrzymania Wykonawcy nie przysługuje prawo dochodzenia odsetek 

za opóźnienie od Zamawiającego.   

§3. 

1. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie dostarczone towary będą fabrycznie nowe, oryginalnie 

fabrycznie zamknięte. Za fabrycznie nowy nie uznaje się towaru, gdzie pojemnik został jedynie 

ponownie napełniony albo wyczyszczony i ponownie napełniony, tzw. regenerowany. 

2. Dodatkowo towary będą fabrycznie opakowane w sposób chroniący kasetę z tonerem po 

wyjęciu z opakowania zewnętrznego (opakowania wewnętrzne). Każda kaseta oraz opakowanie 

z tonerem będzie posiadać zabezpieczenie umożliwiające rozpoznanie czy towar był 

otwierany/używany. 

3. Wszystkie dostarczone towary będą oznakowane kodem producenta umożliwiającym 

jednoznaczną identyfikację producenta oraz typ towaru. Oznaczenia będą umieszczone trwale 

na opakowaniach zewnętrznych oraz bezpośrednio na kasecie z tonerem. 

4. Wszystkie towary, bezpośrednio na opakowaniu będą posiadać listę urządzeń kompatybilnych 

z oferowanym towarem. 

5. Zamawiający wymaga, aby dostarczone towary były oryginalne, tzn. wyprodukowane przez 

producenta tego urządzenia, do którego dany towar jest przeznaczony oraz posiadały 

oznaczenie CE na potwierdzenie kompatybilności elektromagnetycznej zgodnie z dyrektywą 

2004/108/EC. 

6. Wszystkie towary muszą posiadać na opakowaniu unikalny kod kreskowy umożliwiający 

identyfikację producenta w międzynarodowej organizacji GS1 po numerze GNIN (Globalny 

Numer jednostki Handlowej). 

7. Zamawiający wymaga, aby dostarczone towary posiadały termin przydatności do użycia nie 

krótszy niż 24 miesiące, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru. 

8. Wykonawca gwarantuje poprawną jakość drukowania do wyczerpania środka barwiącego w 

okresie przydatności do użycia. 

9. Jeżeli w toku wykonywania Umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności, które 

spowodują opóźnienia w dostarczeniu Towarów, ma obowiązek zawiadomienia o tym 

Zamawiającego. W zawiadomieniu określony będzie prawdopodobny czas opóźnienia i jego 



przyczyna. 

§4. 

1. Towar po dostarczeniu do Zamawiającego (Sąd Rejonowy w Chełmie, Al. Żołnierzy I AWP 16, 

Chełm) będzie sprawdzany pod względem zarówno ilościowym (także niezgodność 

asortymentu), jak i jakościowym (wady jawne). W przypadku stwierdzenia wad Zamawiający 

dokona odpowiedniego zastrzeżenia w protokole odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 10 zd.2 

2. W przypadku stwierdzenia wad, o których mowa w ust. 1 na skutek sprawdzenia, Wykonawca 

zobowiązany będzie na własny koszt do: 

a) uzupełnienia braków ilościowych - w terminie 2 dni roboczych liczonych od dnia 

zakończenia czynności odbioru danej partii; 

b) wymiany towarów zawierających wady jakościowe - w terminie 3 dni roboczych od dnia 

zakończenia czynności odbioru danej partii. 

3. W przypadku ujawnienia wad jakościowych po dokonaniu odbioru towarów, Wykonawca 

zobowiązany będzie do wymiany dostarczonych towarów na wolne od wad, na własny koszt, 

niezwłocznie, nie później niż w terminie 4 dni roboczych od daty zgłoszenia wad (faksem pod 

nr ................................. lub na adres mail………………….. ). 

4. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu czynności, o których mowa w ust. 2 lub ust. 

3, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do zakupu towarów tożsamych co do rodzaju i 

ilości względem zgłoszonych wadliwych towarów a Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu 

różnicy kosztów brutto zakupu tych towarów względem ceny wskazanej w ofercie Wykonawcy 

(stosownie do liczby zakupionych materiałów) z zachowaniem prawa Zamawiającego do 

naliczania kar umownych. 

5. W przypadku dostarczenia towarów, których użycie spowoduje konieczność częstszej 

konserwacji urządzenia (np. czyszczenie wnętrza drukarki spowodowane wysypywaniem się 

tonera lub wymianę materiałów eksploatacyjnych urządzenia tj. rolek, wałków, fuser'ów itp.) 

niż przewiduje to producent w instrukcji obsługi, Wykonawca zobowiązuje się do przejęcia tych 

zobowiązań wraz z wymianą wadliwych materiałów eksploatacyjnych urządzenia na własny 

koszt w okresie stosowania dostarczonych towarów. Zobowiązania, o których mowa powyżej 

będą realizowane w terminie do 2 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego 

konieczności przeprowadzenia konserwacji urządzenia (faksem pod nr …………. lub na  adres 

mail………………..). 

6. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu czynności, o których mowa w ust. 5, 

Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do przeprowadzenia konserwacji urządzeń wraz z 

wymianą wadliwych materiałów eksploatacyjnych urządzenia, a Wykonawca zobowiązany 

będzie do ponoszenia kosztów brutto usługi konserwacji urządzeń oraz kosztów brutto zakupu 

materiałów eksploatacyjnych urządzeń oraz do obciążenia Wykonawcy kosztami konserwacji 

urządzeń z zachowaniem prawa Zamawiającego do naliczania kar umownych. 

7. W przypadku dostarczenia towarów, których użycie spowoduje uszkodzenie urządzenia, 

potwierdzone przez serwisanta urządzeń świadczącego usługi dla Zamawiającego, Wykonawca 



zobowiązany będzie do usunięcia tych uszkodzeń w autoryzowanym serwisie producenta 

urządzeń lub przez serwisanta urządzeń świadczącego usługi dla Zamawiającego na swój koszt 

w terminie do 7 dni kalendarzowych od zgłoszenia uszkodzenia przez Zamawiającego (faksem 

pod nr lub na adres mail) oraz do zwrotu kosztów związanych z wydaniem opinii/ekspertyzy. 

8. Dostarczone towary nie mogą powodować ograniczeń funkcji i możliwości urządzenia oraz 

jakości wydruku opisanych w warunkach technicznych producenta urządzenia (pełna 

kompatybilność z oprogramowaniem drukarki, informowanie o liczbie wydrukowanych stron 

oraz poziomie zużycia tonera). 

9. W przypadku, gdy czas naprawy urządzenia, o którym mowa w ust. 4 lub 7 zostanie 

przekroczony, Wykonawca w terminie 2 dni roboczych dostarczy Zamawiającemu na czas 

naprawy sprawne urządzenie zastępcze o takich samych lub wyższych parametrach i 

funkcjonalności wraz z niezbędnymi materiałami eksploatacyjnymi, np. tonerami. W przypadku 

przekroczenia powyższego terminu (2 dni robocze) i niezapewnienia przez Wykonawcę 

urządzenia zastępczego, Zamawiający na czas naprawy wypożyczy urządzenie zastępcze a 

Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu kosztów brutto związanych z wypożyczeniem 

urządzenia zastępczego. Zamawiający zachowuje prawo do naliczania kar umownych za okres, 

w którym Wykonawca nie dostarczył urządzenia zastępczego. 

10. W przypadku trwałego uszkodzenia urządzenia z przyczyn, o których mowa w ust. 7 i braku 

możliwości dokonania naprawy, Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia w terminie 5 

dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego (faksem pod nr lub na adres mail) tego 

faktu, fabrycznie nowego urządzenia o takich samych lub wyższych parametrach (standardzie  

i funkcjonalności). W przypadku przekroczenia terminu 5 dni roboczych (o których mowa 

powyżej) Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do zakupu takiego samego urządzenia lub 

innego o takim samym lub nie gorszym standardzie i funkcjonalności oraz takich samych lub 

lepszych parametrach a Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu kosztów brutto zakupu 

tego urządzenia. 

11. W przypadku gdy liczba wad jakościowych jednego rodzaju towaru (tonera) w stosunku do 

liczby zakupionych towarów danego rodzaju przekroczy 5% ich ilości, Wykonawca wymieni na 

własny koszt całą dostawę danych towarów zgodnie z ilością zawartą w załączniku nr 1 do 

Umowy, bez względu na liczbę zużytych towarów, w terminie 7 dni od daty telefonicznego 

potwierdzonego faksem zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego. Zwrot danego rodzaju 

towaru do Wykonawcy nastąpi po protokolarnym odbiorze nowej dostawy. W przypadku 

przekroczenia terminu, o którym mowa powyżej, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo 

do zakupu towarów tożsamych co do rodzaju i ilości zgodnie z załącznikiem nr 1 do Umowy bez 

względu na ilość zużytych towarów a Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu różnicy 

kosztów brutto zakupu tych towarów względem ceny wskazanej w ofercie Wykonawcy 

(stosownie do liczby zakupionych towarów) z zachowaniem prawa do naliczania kar umownych. 

 

 

 



WYNAGRODZENIE 

§5. 

1. Maksymalna wartość umowy wynosi ………………………….. zł(słownie:…………….……………) brutto. 

Szczegółowa wycena zawarta jest w załączniku nr 1 do Umowy. 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

Umowy, w tym koszt opakowania, dostarczenia, ubezpieczenia na czas transportu oraz wszelkie 

naliczone cła i podatki, w tym podatek od towarów i usług VAT.  

3. Wykonawca będzie stosował do świadczeń częściowych ceny jednostkowe na poszczególne 

Towary zgodnie z załączonym do oferty Formularzem Cenowym. Ceny netto podane w tym 

formularzu nie mogą ulec zmianie, z zastrzeżeniem § 8 ust. 2 lit. a). 

4. Płatność nastąpi w terminie do 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru towarów bez zastrzeżeń. 

5. Strony za dzień zapłaty wskazują dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy należną mu 

kwotą. 

GWARANCJA PRODUCENTA  

§6. 

1.  Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że towary dostarczone w ramach Umowy są wolne od 

wad w rozumieniu § 4. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji 

niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady towarów. 

2.  Wykonawca wyda Zamawiającemu jednocześnie z towarami dokument gwarancyjny co do 

jakości towarów. 

3.  Termin obowiązywania gwarancji wynosi cały okres użytkowania towarów, aż do momentu 

wyczerpania ładunku barwiącego. 

4.  Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn 

tkwiących w towarach w chwili dokonania ich odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne 

wady fizyczne towarów, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca lub inny gwarant ponosi 

odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania 

gwarancji. 

5.  Wykonawca zobowiązany jest do odbioru kaset po zużytych towarach dostarczonych przez 

Wykonawcę, w Miejscu Dostawy w ciągu 3 dni roboczych od złożenia przez Zamawiającego 

dyspozycji przesłanej Wykonawcy pisemnie, faksem pod nr lub na adres mail, z zastrzeżeniem, 

że odbiór nastąpi nie częściej niż dwa razy i nie później niż w terminie 9 miesięcy od dnia 

dostarczenia towarów. 

6.  Wykonawca każdorazowo podpisze protokół odbioru kaset po zużytych towarach dostarczonych 

przez Wykonawcę. 

7.  Łączna liczba kaset po zużytych towarach odebranych w trakcie realizacji niniejszej umowy przez 



Wykonawcę, nie będzie większa niż liczba dostarczonych przez Wykonawcę towarów w ramach 

niniejszej Umowy. 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§7. 

1. Zamawiającemu przysługują następujące kary umowne: 

a) w przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy względem terminu dostawy 

określonego zgodnie z § 2 ust. 3 i 7 - w wysokości 5% wartości brutto towarów, których 

dotyczy opóźnienie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

b) w przypadku opóźnienia w wymianie materiałów eksploatacyjnych względem terminów 

określonych w § 4 ust. 2 lit a) lub b) lub § 4 ust. 3 - w wysokości 5% wartości brutto towarów, 

których dotyczy opóźnienie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

c) w przypadku opóźnienia w realizacji czynności, o których mowa w § 4 ust. 5, § 4 ust. 7, § 4 

ust. 9, § 4 ust. 10, § 4 ust. 11 lub § 6 ust. 5 - w wysokości 0,1% wartości Umowy brutto, o 

której mowa w § 5 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

d) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy - w wysokości 10% wartości Umowy brutto, o której mowa w § 5 ust. 1. 

e) w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn nie leżących po stronie 

Zamawiającego - w wysokości 10% wartości Umowy brutto, o której mowa w § 5 ust. 1. 

2. Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy do czasu podpisania protokołu odbioru bez 

zastrzeżeń ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Wykonawca: 

a) opóźnia się powyżej 7 dni z dostarczeniem towarów względem terminu określonego w § 2 

ust. 3;  

lub 

b) opóźnia się powyżej 7 dni z usunięciem wad względem terminów określonych odpowiednio 

w § 4 ust. 2 lit. a) lub b). 

3. Zamawiający ma prawo do naliczania kar umownych, o których mowa w ust. 1 lit. a-c 

kumulatywnie i niezależnie od skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy z powodu tych 

samych okoliczności, które były podstawą naliczenia kar, oraz niezależnie od kary umownej 

przysługującej Zamawiającemu zgodnie z ust. 1 lit. d) lub ust. 1 lit. e). 

4. Zamawiający ma prawo potrącenia należności z tytułu kar, o których mowa w ust. 1 lit. a – e z 

należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 

5. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość 

kar umownych, na zasadach ogólnych. 



 

ZMIANY UMOWY  

§8. 

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności.  

2. Dopuszcza się zmianę Umowy w następującym zakresie:  

a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie obowiązywania Umowy dopuszcza się 

zmianę cen jednostkowych oraz wartości Umowy o różnicę wynikającą ze zmiany wartości 

podatku VAT. Zmiana taka może nastąpić po zaakceptowaniu przez Zamawiającego 

pisemnego wniosku Wykonawcy wyłącznie co do niezrealizowanych przez Wykonawcę 

świadczeń częściowych względem których Wykonawca nie popadł w zwłokę;  

b) w przypadku wprowadzenia nowej technologii lub zaprzestania produkcji asortymentu 

objętego niniejszą Umową, Zamawiający dopuszcza jego zastąpienie jedynie produktem 

równoważnym o co najmniej takich samych parametrach co brakujący Towar. Zmiana 

taka może nastąpić po zaakceptowaniu przez Zamawiającego pisemnego wniosku 

Wykonawcy zawierającego uzasadnienie, iż składając ofertą na przedmiot umowy 

Wykonawca zachował staranność w ustaleniu dostępności towaru i nie może 

spowodować podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§9. 

Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub 

wykonania Umowy, podejmą w dobrej wierze negocjacje w celu rozstrzygnięcia takiego sporu. W 

przypadku niedojścia do porozumienia w drodze negocjacji w terminie 14 dni kalendarzowych od 

dnia doręczenia przez jedną ze Stron drugiej Stronie pisemnego wezwania do negocjacji w celu 

zakończenia sporu, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu Sądowi powszechnemu miejscowo 

właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

§10. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące dotyczące 

przedmiotu umowy. 

§11. 

1. Umowa wygaśnie przed upływem terminu określonego w § 2 ust. 2 w przypadku 

wcześniejszego zakupu maksymalnej przewidywanej ilości Towarów określonej w załączniku 

nr 1 do umowy lub, jeżeli Zamawiający wydatkuje pełną kwotę przeznaczoną na 

sfinansowanie zamówienia określoną w § 5 ust. 1. 



2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem jednomiesięcznego 

okresu wypowiedzenia, dokonanego na piśmie. 

3. Niezależnie od postanowień ust. 1 i 2 Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem 

natychmiastowym bez skutków prawnych i finansowych w przypadku braku środków 

finansowych wynikających z planu budżetowego. 

4. Zamawiający ma prawo odstąpienia ze skutkiem natychmiastowym od niniejszej umowy w 

terminie do końca okresu jej obowiązywania w przypadku dokonania przez Zamawiającego 

Centralnego zamówienia objętego przedmiotem niniejszej umowy zgodnie z zarządzeniem 

Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie organizacji zakupów dostaw i 

usług w sądownictwie powszechnym oraz wskazania Zamawiającego (Dz. Urz. MS 2017 r., 

poz. 122). Uprawnienie powyższe przysługuje Zamawiającemu do dnia wykonania niniejszej 

Umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek odszkodowanie, a 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy wyłącznie za zrealizowane w ramach niniejszej umowy 

usługi. 

 

§12. 

Integralną część Umowy stanowią: 

Załącznik nr 1 - oferta (wraz z załącznikami), na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy 

Załącznik nr 2 - wzór protokołu odbioru ilościowego i jakościowego. 

 

§13. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 

  



Załącznik nr 2 do Umowy 

 

Protokół odbioru ilościowo - jakościowego 

 

 

Z dnia.................................  

Do umowy nr .........................................  

1. Data: .................................  

2. Miejsce przeprowadzenia odbioru:  

3. Osoby uczestniczące: 

Przedstawiciel Zamawiającego: ..........................................  

Przedstawiciel Wykonawcy: ................................................  

4. Przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego oświadczają, że zgodnie z Umową Wykonawca 

dostarczył Zamawiającemu przedmiot zamówienia, o którym mowa w § 1 Umowy. 

5. Zamawiający nie wnosi zastrzeżeń/wnosi następujące zastrzeżenia do dostarczonych 

towarów: 

 

Niniejszy Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla 

Zamawiającego, 1 dla Wykonawcy. 

 

 

 

podpis przedstawiciela Zamawiającego    podpis przedstawiciela Wykonawcy 


