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Numer sprawy: ACS/02/2021/KO                                                         Załącznik nr 5  do Ogłoszenia 
     

UMOWA nr _______________ (wzór) 
 
zawarta w Bytomiu w dniu  ............................................ 2021 r. pomiędzy: 
 
Akademickim Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu 
przy Plac Akademicki 17, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000236838, o kapitale zakładowym 2 956 000,00 
złotych, NIP 6341006053, REGON 272215818,  
 
zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym, 
reprezentowanym przez: 
 
Prezesa Zarządu – Agnieszkę Kozak 
 
a  
...................................................................................................................................... 
 
NIP: ..................... REGON: ....................,  
 
……………………………………………………………………. 
 
zwanym dalej w dalszej części Umowy Wykonawcą 
reprezentowanym przez:  
............................................................................................. 

 

zwanymi dalej łącznie Stronami. 

Preambuła 

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 
2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.) do 
niniejszej umowy nie mają zastosowania przepisy tej ustawy. Umowę zawarto w oparciu 
o § 13 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Akademickim Centrum Stomatologii 
i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o. dla których nie mają zastosowania przepisy Prawa zamówień 
publicznych. 

§ 1 Przedmiot umowy 

1. Po przeprowadzeniu Konkursu ofert, Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje zlecenie dostawy 
tuszy i tonerów zgodnych z opisem zawartym w Ogłoszeniu o zamówieniu wraz z dostawą na 
warunkach i zasadach określonych niniejszą umową.  

2. Przedmiotem Umowy jest dostawa tuszy i tonerów zgodnie z ust. 1 par. 1 w ilości i cenach 
podanych w formularzu cenowym złożonym wraz z ofertą z dnia ……, stanowiącą integralną część 
niniejszej Umowy. 

3. W okresie obowiązywania niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania 
stałości cen przedmiotu umowy. 
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§ 2 Termin realizacji umowy 

Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy od dnia zawarcia. 

 

§ 3 Wynagrodzenie wykonawcy 

1. Wartość maksymalna Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1, zgodnie z ofertą, wynosi 
……………..zł brutto słownie: …………………………………………….) w tym należny podatek od towarów i 
usług VAT … % tj. netto ………….. (słownie: …………… ..…………………………………………….), w tym: 

1) pakiet nr 1: na kwotę netto …….. zł, co daje kwotę …… zł brutto, 
2) pakiet nr 2: na kwotę netto …….. zł, co daje kwotę …… zł brutto, 
3) pakiet nr 3: na kwotę netto …….. zł, co daje kwotę …… zł brutto. 

2. Niniejsza Umowa rozwiązuje się z chwilą wyczerpania się kwoty, o której mowa w ust. 1, 
tj. wartości maksymalnej Przedmiotu Umowy. 

3. Określone ilości w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy stanowią wielkość szacunkową, 
uzależnioną od liczby przyjętych pacjentów, posiadanych środków finansowych oraz treści 
wynegocjowanych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Na podstawie wymienionych 
przesłanek określone w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy szacunkowe ilości mogą ulec 
zmniejszeniu i mogą zostać zredukowane do faktycznych potrzeb. Są one wartościami 
maksymalnymi zamówienia i Zamawiający nie gwarantuje realizacji zamówienia na określonym 
poziomie.  

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto Wykonawcy nr …………………w terminie 
30 dni po doręczeniu prawidłowo wystawionej faktury wraz z dołączonym potwierdzeniem 
dostawy towaru, przy czym za datę zapłaty faktury uznaje się dzień obciążenia rachunku 
bankowego Zamawiającego 

5. Załącznikiem do faktur będzie potwierdzenie dokonania dostawy. Potwierdzenia dokonuje 
pracownik Zamawiającego, o którym mowa w § 5. 

6. Brak potwierdzenia przez Zamawiającego dokonania dostawy stanowić będzie podstawę do 
odmowy zapłaty za dostawę. 

7. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

8. Na podstawie art. 12 ust. 4i i 4j oraz art. 15d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 
(tekst jednolity: DZ.U. 2021 poz. 1800 z późn. zm.): 

a) Wykonawca ma obowiązek wskazania w umowie rachunku bankowego, który jest zgodny z 
rachunkiem bankowym przypisanym mu w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako 
podatnicy VAT, w tym podmiotów których rejestracja jako podatników VAT została 
przywrócona, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej zgodnie z art. 96b 
ustawy o podatku od towarów i usług. 

b) W przypadku zmiany rachunku bankowego lub wykreślenia wskazanego w pkt. a rachunku 
bankowego Wykonawcy z wykazu jest on zobowiązany do poinformowania o tym fakcie 
Zamawiającego w terminie 1 dnia od momentu zaistnienia zmiany. Informacja winna 
zawierać nowy numer rachunku bankowego umieszczony w wykazie na który mają zostać 
dokonane płatności, i być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania 
Wykonawcy oraz w pierwszej kolejności przekazana Zamawiającemu drogą elektroniczną (na 
adres poczty elektronicznej: kancelaria@acstom.bytom.pl), a następnie w oryginale do 
siedziby Zamawiającego. Informacja, o której mowa powyżej stanowi podstawę do 
sporządzenia przez Zamawiającego aneksu do umowy w zakresie zmiany rachunku 
bankowego. W przypadku poinformowania Zamawiającego o zmianie rachunku bankowego, 
jego wykreślenia lub stwierdzenia przez Zamawiającego wykreślenia wskazanego w pkt. a 
rachunku bankowego Wykonawcy z wykazu, płatność wymagalna zostaje zawieszona do dnia 
wskazania przez Wykonawcę innego rachunku, który znajduje się w wykazie, o którym mowa 
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w pkt a.  
c) W przypadku zawieszenia terminu płatności faktury zgodnie z pkt b, który został określony 

zgodnie z niniejszą umową, Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo do naliczania 
dodatkowych opłat, kar, rekompensat, ani nie będzie naliczał odsetek za powstałe opóźnienie 
w zapłacie faktury.     

d) W przypadku, jeżeli Zamawiający dokona wpłaty na rachunek bankowy Wykonawcy 
wskazany w umowie, a rachunek ten na dzień zlecenia przelewu nie będzie ujęty w wykazie, 
o którym mowa w pkt a Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego 
kary umownej w wysokości równowartości sankcji jaka zostanie nałożona przez Urząd 
Skarbowy wobec Zamawiającego wraz z należnymi odsetkami lub równowartości podatku 
dochodowego od osób prawnych jaki Zamawiający zapłaci do Urzędu skarbowego z tytułu 
okoliczności wynikających z powyższych punktów, albo szkody jaką Zamawiający poniesie z 
tego tytułu. Kara umowna będzie płatna na podstawie noty księgowej wystawionej przez 
Zamawiającego w terminie 7 dni od daty jej wystawienia. 

 

§ 4 Obowiązki Stron 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia 
wymienionego w § 1 Umowy, zgodnego z opisem wynikającym z Załącznika nr 1 do umowy oraz 
do rozładunku i wniesienia przedmiotu zamówienia na miejsce wskazane przez Zamawiającego w 
siedzibie Zamawiającego, tj. Pl. Akademicki 17, 41-902 Bytom, na własne ryzyko i koszt, bez 
obciążania z tego tytułu Zamawiającego dodatkowymi kosztami. 

2. Dostawy będą realizowane zgodnie z zamówieniem złożonym pisemnie przez Zamawiającego, 
w terminie do 3 dni roboczych (od poniedziałku do piątku) od daty złożonego Zamówienia. 
Zamówienia przesyłane będą za potwierdzeniem drogą elektroniczną na wskazany przez 
Wykonawcę adres e-mail wskazany w § 5. 

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać materiały, których termin przydatności (dla 
asortymentów posiadających ograniczony okres użycia) nie będzie krótszy niż 12 miesięcy licząc 
od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego.  

4. Przedmiot niniejszej Umowy musi być wydany Zamawiającemu jako fabrycznie nowy, 
w opakowaniach zamkniętych oryginalnie, w stanie nadającym się do użytkowania zgodnie 
z przeznaczeniem.  

5. Wykonawca odpowiada za rodzaj, jakość oraz ilość dostarczanego Przedmiotu Umowy objętego 
każdym zamówieniem.  

6. Przedmiotem dostawy winny być materiały eksploatacyjne wyprodukowane przez producentów 
urządzeń dla których są przeznaczone lub materiały jakie producent urządzenia dopuścił do 
stosowania w tym urządzeniu bez utraty gwarancji (dotyczy urządzeń objętych gwarancją 
producenta), o wydajności gwarantowanej przez producentów urządzeń do których są 
dostarczane. Wydajność rozumiana jest jako ilość stron wydrukowanych przy widocznym 
stopniu zaczernienia określonym normami: ISO/IEC 19752 dla tonerów do urządzeń 
monochromatycznych, 

7. Materiały eksploatacyjne muszą być fabrycznie nowe, pochodzące z bieżącej produkcji, posiadać 
oryginalne opakowanie z zabezpieczeniami stosowanymi przez danego producenta (np. 
hologramy) oraz posiadać aktualną gwarancję. Muszą posiadać na opakowaniu oznaczenie firmy 
producenta, wskazanie nazwy i symbolu drukarki z którą są kompatybilne, numer katalogowy 
produktu, datę ważności. Pod pojęciem fabrycznie nowe Zamawiający rozumie produkty 
wykonane z nowych elementów lub pełnowartościowych komponentów z odzysku, bez śladów 
uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta, z widocznym logo, symbolem produktu 
i terminem przydatności do użytku, posiadające wszelkie zabezpieczenia szczelności zbiorników.  
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8. Dostarczane materiały muszą spełniać wszelkie wymagania wyrobów dopuszczonych do obrotu i 
stosowania w Polsce i muszą być wytworzone nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą dostawy. 
Wymaga się aby każdy toner/tusz opakowany był w wewnętrznie szczelne i hermetyczne 
opakowanie zabezpieczające przed kontaktem z otoczeniem. 

9. Wykonawca gwarantuje, że zamontowanie i używanie dostarczonych przez niego materiałów 
eksploatacyjnych nie spowoduje utraty praw gwarancyjnych producenta urządzenia, do którego 
są przeznaczone. Wymóg dotyczy tylko urządzeń wskazanych poniżej w zestawieniu jako 
urządzenia objęte aktualną gwarancją producenta. 

10. Zamawiający dopuszcza dostawę produktów zamiennych (równoważnych) w stosunku do 
produktów wyprodukowanych przez producentów urządzeń pod warunkiem, że będą to 
produkty fabrycznie nowe, bez śladów użytkowania i uszkodzenia, pełnowartościowe, 
nieregenerowane i nie poddane procesowi ponownego napełnienia, o parametrach takich 
samych bądź lepszych niż odpowiadające im produkty wyprodukowane przez producentów 
urządzeń do których mają być stosowane (wydajność). W przypadku, kiedy produkt oryginalny 
posiada wbudowany układ scalony, który monitoruje proces druku i zużycie atramentu/tonera, 
produkt zamienny winien posiadać analogiczny element. Wykonawca oferujący materiały 
zamienne (równoważne) jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że oferowane przez niego 
dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W tym celu Wykonawca 
zobowiązany jest do dołączenia do oferty stosowne certyfikaty/dokumenty potwierdzające 
równoważność oferowanych materiałów eksploatacyjnych z których musi bezsprzecznie 
wynikać, że konkretny produkt równoważny posiada nie gorsze parametry użytkowe niż produkt 
oryginalny: tj. co najmniej taką samą wydajność jak produkt zalecany przez producenta 
urządzenia, do którego jest przeznaczony. Zamawiający wymaga w tym przedmiocie dołączenia 
do każdego oferowanego produktu równoważnego raportów z testów potwierdzających 
wydajność produktu równoważnego przeprowadzonych zgodnie z normą ISO/IEC 19752 dla 
materiałów monochromatycznych, normą ISO/IEC 19798 dla materiałów kolorowych oraz 
zgodnie z normą ISO/IEC 24711 (tusze czarne) i ISO/IEC 24712 (tusze kolorowe) wystawionych 
przez producenta tych produktów. Wszystkie oferowane materiały zamienne winny być 
oznaczone poprzez podanie nazwy, symbolu/indeksu produktu, pojemności i nazwy producenta 
urządzeń do których zamawiany jest materiał.  

11. Wykonawca musi zagwarantować, że w przypadku awarii urządzenia spowodowanej 
niewłaściwym funkcjonowaniem materiałów zamiennych, pokryje koszt naprawy uszkodzonego 
sprzętu. W przypadku, gdy Wykonawca będzie miał zastrzeżenia co do przyczyn uszkodzenia 
sprzętu, Zamawiający zleca wykonanie ekspertyzy. Koszt ekspertyzy ponosi Wykonawca, jeśli 
będzie potwierdzała przyczyny awarii spowodowane niewłaściwym materiałem 
eksploatacyjnym. 

12. Jeśli w trakcie trwania umowy Zamawiający stwierdzi, że pojemność, wydajność, jakość lub 
niezawodność dostarczonych, zamiennych materiałów eksploatacyjnych odbiega znacząco od 
parametrów produktu oryginalnego Wykonawca na żądanie Zamawiającego będzie obowiązany 
do wymiany na produkt wolny od stwierdzonych wad, spełniający wymagania Zamawiającego 
bez zmiany ceny. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego odbioru zużytych materiałów eksploatacyjnych z 
siedziby Zamawiającego po uprzednim zgłoszeniu. Odbiór nastąpi na podstawie wystawionej 
przez Zamawiającego karty przekazania odpadów w systemie BDO, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. 

14. Wykonawca zobowiązuje się dołączyć do każdej dostawy dowód dostawy.  

15. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia asortymentu o standardzie jakościowym 
spełniającym wymagania Ogłoszenia o zamówieniu i niniejszej Umowy.  

16. Na każdej partii towaru muszą znajdować się etykiety umożliwiające oznaczenie towaru, co do 
tożsamości. 
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17. W przypadku nieusunięcia braków ilościowych przedmiotu zamówienia lub niedostarczenia 
przedmiotu zamówienia wolnego od wad przez Wykonawcę w terminie wskazanym w ust. 2, 
Zamawiający może dokonać zakupu tego przedmiotu zamówienia we własnym zakresie i obciążyć 
Wykonawcę kwotą wynikającą z różnicy ceny zakupu, dodatkowymi kosztami ich dostawy (np. 
przesyłki kurierskiej, transportu) oraz ewentualnymi innymi dodatkowymi uzasadnionymi 
kosztami poniesionymi przez Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający wystawi 
Wykonawcy notę obciążeniową, którą Wykonawca zobowiązuje się uiścić na warunkach w niej 
określonych. Jednocześnie Zamawiający zachowuje prawo do naliczania kar umownych, zgodnie 
z § 7 niniejszej Umowy. 

18. W sytuacji określonej w ust. 17 niniejszego paragrafu, Zamawiający odmówi przyjęcia towaru 
dostarczonego przez Wykonawcę po zakupie odpowiedniej partii towaru u innego dostawcy. 
W takiej sytuacji Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie.   

 
 

§ 5 Nadzór nad realizacją umowy 

1. Osobami odpowiedzialnym za nadzór nad prawidłowym wykonaniem umowy oraz jej realizacji 
są: 
 ze strony Zamawiającego jest Pan/i…………………….…tel…………e-mail……..………… 

 ze strony Wykonawcy jest Pan/i………………………….…tel…………e-mail……..………… 

2. Osobami do kontaktu w sprawie zamówień są: 

 Ze Strony Zamawiającego jest ………………………….. 

 Ze strony Wykonawcy jest…………………………………. 

 

§ 6 Gwarancja, Reklamacja 

1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia na okres zgodny z jego 
terminem przydatności, nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc od dnia przyjęcia bez zastrzeżeń przez 
Zamawiającego zamówionych towarów.  

2. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem uprawnień z gwarancji ponosi Wykonawca, w tym 
koszty transportu towaru. W przypadku stwierdzenia wad w dostarczonym towarze, w tym 
jakościowych, ujawnionych przy odbiorze zamówionego towaru, braków ilościowych w 
poszczególnych opakowaniach lub w przypadku uszkodzenia towaru, Zamawiający powiadomi 
Wykonawcę, który zobowiązany jest wymienić bezzwłocznie wadliwy towar na wolny od wad, nie 
później jednak niż w ciągu 48 godzin od zgłoszenia. 

3. Towarem wadliwym jest towar niespełniający któregokolwiek z wymogów określonych w 
Ogłoszeniu o zamówieniu oraz mający braki, wady i uszkodzenia.  

4. W przypadku zastrzeżeń co do jakości dostarczonego towaru, Zamawiającemu przysługuje prawo 
wstrzymania realizacji rozliczenia faktury, do czasu dostarczenia towaru wolnego od wad. W tym 
przypadku rozliczenie faktury następuje w terminie 30 dni roboczych od dnia usunięcia usterki 
lub dostarczenia towaru wolnego od wad lub w zamówionej ilości. 

5. Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę o stwierdzonych wadach, najpóźniej w 
ciągu pięciu dni roboczych od daty dostarczenia towaru. 

6. Termin dostarczenia towaru wolnego od wad określają wspólnie przedstawiciele obu Stron, z 
tym, że nie może on być dłuższy niż 48 godzin licząc od momentu otrzymania powiadomienia 
przez Wykonawcę. 
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7. W przypadku dostarczenia towarów niezamówionych lub o gorszych parametrach od opisanego 
w Formularzu asortymentowo-cenowym przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo nie 
przyjęcia dostawy, a w przypadku stwierdzenia powyższych już po przejęciu dostawy ma prawo 
zwrotu towaru nie spełniającego wymogów jakościowych i umownych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca zobowiązany jest wówczas dokonać korekty faktury i przesłać ją Zamawiającemu w 
terminie 7 dni od daty zwrotu towaru. 

§  7 Kary umowne 

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie Umowy będą stanowiły kary umowne z następujących tytułów:  

1) w przypadku zwłoki w terminie dostawy, o którym mowa w § 4 ust. 2, Wykonawca zapłaci 
karę umowną w wysokości 0,1% wartości maksymalnej Przedmiotu Umowy brutto 
określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 

2) w przypadku zwłoki w usunięciu braków ilościowych oraz w dokonaniu wymiany 
asortymentu o niewłaściwej jakości na właściwy, Wykonawca zapłaci karę umowną w 
wysokości 0,1% wartości maksymalnej Przedmiotu Umowy brutto określonej w § 3 ust. 1 za 
każdy dzień zwłoki; 

3) za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 30% 
łącznej kwoty wynagrodzenia brutto.  

2. Kary umowne mogą być potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy. Strony zastrzegają sobie 
prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych 
kar umownych.  

3. Strony ustalają maksymalną wysokość kar umownych do równowartości 100 % wynagrodzenia 
Wykonawcy wskazanego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, netto. 

4. W przypadku uszkodzenia drukarek w wyniku zastosowania materiałów dostarczonych przez 
Wykonawcę, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 500 zł za 
każdy taki przypadek.  

5. Kary umowne przewidziane niniejszą umową płatne są w terminie 7 dni od daty wystawienia 
noty księgowej określającej wysokość kary i podstawę jej nałożenia.  

  

§ 8 Odstąpienie od umowy 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży                
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. Sprzedawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu wykonania części 
umowy. 

2. Oświadczenie Zamawiającego o rozwiązaniu umowy, następuje w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

§ 9 Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisu Kodeksu 
cywilnego. 

3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 
Wykonawca:                                                                                            Zamawiający: 


