
Zalqcznik Nr 2 do zaproszenia 

UMOWANr ....... /2017 wz6r 

zawarta w dniu .................. 2017 r. w Baboszewie pomi~dzy Gmin!j Baboszewo z 
siedzib" w Baboszewie, uI. Warszawska 9A, 09-100 Plonsk, NIP ................. reprezentowan" 
przez: 

na podstawie pelnomocnictwa udzielonego przez ................................................... Nr .................. . 
z dnia .................................... ... 
przy Imntrasygnacie 

zwanym dalej Zamawiaj!jcym 
a 

reprezentowanym przez 

zwanym dalej Wykonawc!j. 

Skarbnika Gminy Baboszewo 

§1 
Umowa niniejsza zostaje zawarta z Wykonawc'l wylonionym z zastosowaniem art. 4 pkt 8) 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wien publicznych. 

§2 
Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem umowy jest dostawa material6w biurowych i papiemiczych 

(CZf(sc 1*) oraz material6w eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urz!!dzen 
wielofunkcyjnych (CZf(SC II*) do siedziby Zamawiaj'lcego zgodnie z Wykazan1i 
rzeczowo-ilosciowymi i ofert'l zlozon'l przez Wykonawcf( stanowi'lcymi integraln'l cZf(SC 
niniejszej umowy. 

2. Wykaz rzeczowo-ilosciowy (Zal'lczniki Nr 1... do umowy) przedstawia 
szczeg610wy opis potrzeb Zamawiaj'lcego dotycz'lcy material6w biurowych i 
papiemiczych , zawiera rodzaj material6w oraz ich szacunkowe ilosci w okresie objf(tym 
zamowieniem (dotyczy cZf(sci 1*). 

3. Wykaz rzeczowo-ilosciowy (Zal'lczniki Nr 2... do umowy) przedstawia 
szczeg610wy opis potrzeb Zamawiaj'lcego dotYCZllCY material6w eksploatacyjnych, 
zawiera rodzaj materialow oraz ich szacunkowe ilosci w okresie objf(tym zam6wieniem 
(dotyczy cZf(sci II*). 

4. Dostawa przedmiotu umowy bf(dzie realizowana sukcesywnie co najmniej 1 
raz w miesi'lcu w miarf( pojawiaj'lcego si~ zapotrzebowania Zamawiaj'lcego, bez wzgl~du 
na wartosc dostawy. Dostawa nastllPi w terminie 4 dni roboczych od zlozenia przez 
Zamawiaj'lcego zam6wienia w formie elektronicznej ( adres e-mail Wykonawcy : 
................. ) lub telefonicznie (nr telefonu Wykonawcy: .............. ), transportem 
Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko do siedziby podmiotu dokonujllcego zamowienia. 
Zamawiaj'lcy zastrzega sobie mozliwosc realizacji dostawy w terminie kr6tszym niz 
okreslono powyzej w uzasadnionych przypadkach w uzgodnieniu z Wykonawc'l. 
Wykonawca zobowi'lcZany jest telefonicznie (nr tel. ........................................... ) 
powiadomic Zamawiaj'lcego 0 terminie dostawy. 



5. Dostawy b((d<t realizowane partiami w ilosciach wskazanych w kaidorazowym 
zam6wieniu Zamawiaj<tcego. Do kaidej dostawy Wykonawca zobowi<tzany jest 
dostarczye zestawienie ilosciowe, na kt6rym Zamawiaj<tcy i Wykonawca potwierdz<t 
podpisem odbi6r. W przypadku rozbieznosci ilosciowych Strony potwierdz<t faktycznie 
dostarczon<t ilose materiaI6w.zamawiaj<tcy moze dowolnie zmmeJszye ilose 
zamawianych material6w ponizej ilosci okreslonych szacuokowo w Wykazach 
rzeczowo-ilosciowych (Zal<tcznik Nr 1... dla cz((sci 1* i Zal<tcznik Nr 2 .... dla cz((sci II* 
do umowy) w zaleznosci od potrzeb. Z tego tytulu Wykonawcy nie przysluguj<t zadne 
roszczenia finansowe lub prawne. 

6. Zanlawiaj<tcy moze zwi((kszye ilose zam6wionych material6w powyzej ilosci 
okreslonych szacunkowo w Wykazach rzeczowo-ilosciowych (Zal<tcznik Nr 2... dla 
cz((sci 1* i Zal<tcznik Nr 2 .... dla cz((sci II* do umowy) w zaleznosci od potrzeb 
wlasnych, przy czym wartose dostawy og61em nie moze przekroczye kwoty okreslonej w 
§ 5 ust.! lit.a) niniejszej umowy dla cz((sci 1* i kwoty okreslonej w § 5 ust.! lit.b) 
niniejszej mnowy dla cz((sci II*. 

7. Zamawiaj<tcy zastrzega sobie prawo do zakupu innych materia16w niz 
wymienione w Wykazach rzeczowo-ilosciowych po cenach wynikaj<tcych z og6lnie 
dost((pnego cennika Wykonawcy na dzien zlozenia zam6wienia przez Zamawiaj<tcego do 
limitu posiadanych srodk6w finansowych. 

8. Zamawiaj<tcy wymaga by dostarczane materialy biurowe i papiernicze byly 
fabrycznie nowe, wolne od wad technicznych i prawnych, dopuszczone do obrotu oraz 
dobrej jakosci (dotyczy cz((sci 1*) 

9. Zamawiaj<tcy wymaga, by dostarczane materialy eksploatacyjne speluialy co 
najmniej takie same lub wyzsze normy jakosciowe i wydajnosciowe, co materialy 
zalecane przez producent6w urz<tdzen, ale przez nich nie produkowane (dotyczy cz((sci II 
zam6wienia*). 

10. Zamawiaj<tcy wymaga, by dostarczane materialy eksploatacyjne byly wolne 
od wad fizycznych i prawnych, fabrycznie nowe, nieregerowane i opatrzone znakiem 
firmowym producenta (dotyczy cz((sci II*). 

11. Zamawiaj<tcy wymaga, by dostarczane materialy eksploatacyjne nie 
ograniczaly wsp6lpracy z progrmnem sprz((tu, monitoruj<tcym stan zasobnik6w z tuszem 
lub tonerem, w kt6rych zastosowany jest material dopasowany do pracy z danym 
urz<tdzeniem (dotyczy cz((sci II*). 

12. Zamawiaj<tcy wymaga, aby Wykonawca zapewnial odbi6r i utylizacj(( toner6w 
i tuszy, zgodnie z ustaw<t z dnia 14.12.2012r. 0 odpadach (Dz. U. z 2016r. Poz. 1987 ze 
zm.) lub recykling na sw6j koszt i potrzeby - wsze1kich zuZytych toner6w, tuszy, folii itp. 
materia16w do drukarek, kserokopiarek i faks6w uznawanych jako niebezpieczne 
(dotyczy cz((sci II*). 

13. W przypadku urz<tdzen oznaczonych w zal<tcznikach Nr 2 A-2J znakiem 
"oryginal lub org." wymagane sit wyl<tcznie oryginalne materialy eksploatacyjne 
producenta danego urz<tdzenia, tj. drukarki, kserokopiarki, urz<tdzenia wielofunkcyjnego 
itp. Przez oryginalne zamawiaj<tcy rozumie materialy eksploatacyjne wyprodukowane 
przez producenta sprz((tu, do let6rego maj<t bye zastosowane. Dla pozostalych urz<tdzen 
(nieoznaczonych lub oznaczonych: "zamiennik lub zam.") dopuszczalne jest 
zaoferowanie przez wykonawc(( oryginalnych materiai6w eksploatacyjnych producenta 
sprz((tu lub r6wnowaznych. W przypadku, gdy produkt oryginalny posiada wbudowany 
uklad scalony, let6ry monitoruje proces druku i zuzycie atramentu/tonera, produlet 
r6wnowazny musi posiadae analogiczny element, mnozliwiaj<tcy peln<t wsp6lprac(( z 
urz<tdzeniem drukuj<tcym ( dotyczy cz((sci II*). 
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14. W przypadku zaoferowanych material6w r6wnowaznych Zamawiaj<tcy 
wymaga by oferowany asortyment byl 0 takich samych lub lepszych parametrach 
technicznych, jakosciowych, funkcjonalnych oraz uzytkowych. W przypadku materia16w 
eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, urz<tdzen wielofun1ccyjnych materialy 
eksploatacyjne oryginalnie wyprodukowane (nie wczesniej niZ 6 miesi~cy przed 
dostaw!\ do Zamawiaj !\cego) przez producenta urz<tdzen lub r6wnowazne, musz<t bye 
fabrycznie nowe, nieuzywane, wolne od wad i praw os6b trzecich (dotyczy cZt(sci II*) 

15. Jezeli w tralccie trwania umowy Zamawiaj<tcy stwierdzi, iz wydajnose, jalcosc 
lub niezawodnose dostarczanych produkt6w niekorzystnie odbiega od parametr6w 
produktu oryginalnego pochodz<tcego od producenta urz<tdzenia, do kt6rego material jest 
przeznaczony, lub jezeli produkt nie sygnalizuje we wlasciwy spos6b stanu zuZycia tuszu 
lub tonera, Wykonawca na z<tdanie Zamawiaj<tcego winien artykul oferowany w 
asortymencie, kt6rego z<tdanie dotyczy, wymienie na artykul spelniaj<tcy z<tdanie 
Zamawiaj<tcego w trybie olaeslonym w § 3 ust. 2, (np. na pochodz<tcy od producenta, do 
kt6rego artykul jest przeznaczony), bez zmiany ceny (dotyczy cZt(sci II*). 

16. W przypadku uszkodzenia sprzt(tu, wyniklego z faktu uzycia r6wnowaznego 
materialu eksploatacyjnego, wszystkie awarie i usterki bt(d<t usuwane w autoryzowanym 
serwisie na koszt Wykonawcy (dotyczy cZt(sci II*). 

§3 
Warunki umowy 
1. Wykonawca jest zobowi<tzany do odpowiedniego opalcowania i zabezpieczenia dostawy 

przedmiotu umowy od miejsca zaladun1cu do miejsca przeznaczenia 
2. W przypadku stwierdzenia wad jalcosciowych materia16w Zamawiaj<tcy zlozy 

niezwlocznie reklamacjt( (mail em) na adres wskazany w §2 ust.3. Wykonawca 
zobowi<tzuje sit( do wymiany wadliwego materialu na pozbawiony wad w tenninie 3 dni 
lub w przypadku niemozliwoSci takiej wymiany, zobowi<tzuje sit( do przyjt(cia zwrotu 
wadliwego materialu od Zamawiaj<tcego. 

3. Wykonawca gwarantuje, iz papier nadaje sit( do zastosowania we wszystkich drukarkach, 
kserokopiarkach, fa1csach i urz<tdzeniach wielofunkcyjnych jakimi dysponuje 
Zamawiaj<tcy (dotyczy czt(sci 1*). 

4. Wykonawca oswiadcza, ze materialy biurowe i papiernicze dotyczy cZt(sci 1*) oraz 
eksploatacyjne (dotyczy czt(sci II*) jakosciowo r6wnowa:i:ne, spelniaj<t r6wnowazne 
parametry w stosunku do material6w podanych przykladowo. Przez produkt r6wnowazny 
rozumie si(( material 0 parametrach i wlasciwosciach nie gorszych niz materialy podane 
przykladowo (dotyczy cz((sci 1*). Za r6wnowazne uznaje sit( artykuly nieregenerowane, 
nie poddane procesowi ponownego napelniania ani wymiany jakichkolwiek e1ement6w, 
kompatybilne z urz<tdzeniami, w kt6rych b((d<t wykorzystywane i niepowoduj<tce 
uszkodzen ani zaburzen w pracy urz<tdzen, do kt6rych s<t przeznaczone. R6wnowazne 
materialy musz<tmiee wydajnosc co najmniej ta1c<tjaka zostala podana w zal<tcznikach Nr 
2A-2J, temperatura topnienia tonera i czas schnit(cia tuszu nie mog<t bye gorsze od 
parametr6w material6w oferowanych przez producenta urz<tdzenia, lub powinny 
uwzglt(dniae stopiel1 tolerancji, kt6r<t producent wyznaczyl do prawidlowego dzialania 
urz<tdzenia. Materialy r6wnowa:i:ne musz<t dzialae analogicznie, jalc materialy oryginalne 
producenta urz<tdzen i posiadae elementy elektroniczne daj<tce komunikaty przy pracy w 
sieci. Weryfikacja zgodnosci b((dzie odbywala sit( w trakcie kazdej dostawy material6w 
eksploatacyjnych. Wykonawca zobowi<tzany jest dol<tczye oswiadczenie producenta 
materiahl eksploatacyjnego r6wnowaznego, ze oferowane kasety z tonerem i/lub tusze s<t 
materialami nowymi, wolnymi od wad, kompletnymi, a zaden z e1ement6w kasety z 
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tonerem i/lub tuszu nie jest wt6rnie wykorzystany, ani nie pochodzi z procesu recyklingu 
(dotyczy cZt(sci II*). 

§4 
Terminy i miejsce dostawy 

1. Wykonawca zobowi!lzuje sit( realizowac przedmiot zamowlenia przez olaes od dnia 
podpisania umowy do dnia 31.12.2017 r. z zastrzezeniem, ze w przypadku 
wczesniejszego wykorzystania limitu srodk6w finansowych olaeslonych w § 5 ust.! lit. a) 
(dla cZt(sci 1*) umowy i w § 5 ust.! lit. b) (dla cZt(sci II*) umowy , za zgod!l 
Zamawiaj!lcego zastosowanie ma przepis § 10 ust. 2. 

2. Osob!l uprawnion!l ze strony Zamawiaj!lcego do realizacji dostaw jest Pan/i 
....................................... - ................................................... , tel. ......................... . 
wew ...... 

3. Wykonawca zobowi!lzuje sit( dostarczac przedmiot umowy do odpowiednio (zostanie 
dostosowane do tresci zawieranej umowy): 

a) Urz!ld Gminy w Baboszewie, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, pole. nr 4 
b) Szkola Podstawowa im. J. Wybickiego, ul. A.i J. Brodeckich 6, 09-130 Baboszewo, 
Sekretariat 
c) Gimnazjum im. Armii Krajowej w Baboszewie, ul. J. I A. Brodeckich 6, 09-130 
Baboszewo, Sekretariat 
d) Przedszkole w Baboszewie, ul. J. I A. Brodeckich 6, 09-130 Baboszewo, Sekretariat 
e) Szkola Podstawowa w Mystkowie, Mystkowo 52, 09-130 Baboszewo, Selaetariat 
f) Zesp6l Szk61 w Polesiu, Polesie 9,09-130 Baboszewo, Selaetariat 
g) Szkola Podstawowa im. ks. M.K.· Sarbiewskiego w Sarbiewie, Sarbiewo 17, 09-130 
Baboszewo, Sekretariat 
h) Zaklad Wodoci~ow i Kanalizacji, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, pok. nr 15 
i) Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Baboszewie, ul. Warszawska 9A, 09-130 
Baboszewo, pok. nr 12 
j) Gminna Biblioteka Publiczna w Baboszewie, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, 
BudynekB 

w dniach od poniedzialku do pi!ltku w godz.8.00-15.00 zgodnie z zamowieniem 
Zamawiaj!lcego. 

§5 
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia 
1. Wartosc dostaw materialow po cenach jednostkowych brutto zgodnie ze zlozon!l ofert!l 

Wykonawcy i za1!lcznikami do oferty okreslona jest do kwoty: 
a) cz~§c 1* 
brutto: ......................................................................................... .. 
(slownie ................................................................................................................ zl ) 
b) cz~§c 11* 
brutto: ......................................................................................... .. 
(slownie ................................................................................................................ zl ) 

2. Wykonawcy nie przyshlguje wynagrodzenie za nie zamowion!l przez Zamawiaj!lcego 
czt(sc towaru ujt(t!l w ofercie cenowej, jak rowniez zadna rekompensata z tego tytulu. 
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3. Wykonawca zobowi'lzuje sit( do dostarczenia materia16w po cenach jednostkowych brutto 
zaoferowanych w zlozonej ofercie, niezmiennych przez caly okres obowiqzywania 
umowy. 

4. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialnosc z tytulu 
oszacowania wszelkich koszt6w zwi'lzanych z realizacj'l przedmiotu llmowy min. 
zaladunek, transport, rozladunek i wniesienie do pomieszczen wskazanych przez 
Zamawiaj'lcego. 

5. Za dostarczone w ci<tgU 1 miesi'lca materialy, zgodnie z warunkami zawartymi w §2 
niniejszej umowy, Wykonawca wystawi faktury VAT (oddzielnie na ka±d'l jednostkt( 
dokonuj'lc'l zam6wienia), platne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany 
na fakturze. 

6. Fakhlry Wykonawca zobowi'lzany jest wystawiac na (zostanie dostosowane do tresci 
zawieranej umowy): 

a) Nabywca Gmina Baboszewo ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, NIP 567-179-04-40 
Odbiorca Urz'ld Gminy w Baboszewie ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo b) 
b) Nabywca Gmina Baboszewo ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, NIP 567-179-04-40 
Odbiorca Szkola Podstawowa im. J. Wybickiego, ul. A.i J. Brodeckich 6, 09-130 
Baboszewo, 
c) Nabywca Gmina Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, NIP 567-179-04-40 
Odbiorca Gimnazjum im. Armii Krajowej w Baboszewie, ul. J. I A. Brodeckich 6, 09-130 
Baboszewo 
d) Nabywca Gmina Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, NIP 567-179-04-40 
Odbiorca Przedszkole w Baboszewie ul. J. I A. Brodeckich 6, 09-130 Baboszewo, 
e) Nabywca Gmina Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, NIP 567-179-04-
40 Odbiorca Szkola Podstawowa w Mystkowie, Myslkowo ., ",09-130 Baboszewo, 
f) Nabywca Gmina Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, NIP 567-179-04-40 
Odbiorca Zesp61 Szk61 w Polesiu, Polesie 9,09-130- Baboszewo 
g) Nabywca Gmina Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, NIP 567-179-04-40 
Odbiorca Szkola Podstawowa im. ks. M.K. Sarbiewskiego w Sarbiewie, Sarbiewo .. '" 09-
130 Baboszewo, 
h) Nabywca Gmina Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, NIP 567-179-04-40 
Odbiorca Zaklad Wodoci<tg6w i Kanalizacji w Baboszewie, ul. Warszawska 9A, 09-130 
Baboszewo 
i) Nabywca Gmina Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, NIP 567-179-04-40 
Odbiorca Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Baboszewie, ul. Warszawska 9A, 09-130 
Baboszewo 
j) Nabywca Gmina Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, NIP 567-179-04-40 
Odbiorca Gminna Biblioteka Publiczna w Baboszewie, ul. Warszawska 9A, 09-130 
Baboszewo, 

7. Podstaw'l wystawienia faktur za dany miesi'lc jest/s'l podpisane przez Strony 
zestawienie/nia ilosciowe. 

8. Zamawiaj'lcy zobowi'lzuje sit( dokonac ka±dorazowo zaplaty naleznosci na rachunek 
Wykonawcy w tenninie 14 dni od dnia zlozenia faktur. Za dzien zaplaty uwaza sit( dzien 
obci'lzenia rachllnku Zamawiaj'lcego 

9. Faktury za miesi'lc grudzieJ'l Wykonawca zobowi'lzuje sit( wystawic i zlozyc 
Zamawiaj'lcemu nie p6Zniej niz do 27.12.2017 r. 
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10. Wykonawca pod rygorem niewainosci nie moze przeni~6 wierzyteinosci stanowi"cej 
wynagrodzenie z tytulu wykonania niniejszej umowy na jakftlcolwiek osob(( trzeci" bez 
pisemnej zgody Zamawiaj"cego. 

§6 
Gwarancja 
Wykonawca udzie1a I2-miesi((cznej gwarancji jakosci na zaoferowany przedmiot 
zam6wienia od dnia jego odbioru przez Zamawiaj"cego. 

§7 
Kary umowne i odszkodowania 
1. Zamawiaj"cy zastrzega sobie prawo do dochodzenia kar umownych: 

a) z tytuhl nie dostarczenia danej partii przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym 
przez Zamawiaj"cego, Wykonawca zobowi"zany b((dzie do zaplaty na rzecz 
Zamawiaj'lcego kary umownej w wysokosci 3% wartosci zam6wionej partii 
material6w za kaidy dzien op6znienia, 

b) z tytulu op6znienia w rozpatrzeniu reklamacji w tenninie okreslonym w§ 3 ust. 2 
Wykonawca zobowi'lzany b((dzie do zaplaty na rzecz Zamawiaj'lcego kary wnownej 
w wysokosci 3% wartosci zareklamowanej partii materia16w za kazdy dzieil 
op6znienia, 
c) za odstftPienie od umowy przez Wykonawc(( z przyczyn niezaleznych od 

Zamawiaj'lcego oraz za odstftPienie od umowy przez Zamawiaj"cego z przyczyn 
lez"cych po stronie Wykonawcy, Wykonawca zaplaci Zamawiaj"cemu kar(( 
umown" w wysokosci 10 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto okreslonego 
w §5 ust. 1 lit a) (dotyczy cz((sci 1*) w §5 ust. 1 lit b) (dotyczy cz((sci II*) 

2. Zamawiaj"cy moze dochodzi6 na zasadach og61nych odszkodowania przewyZszaj"cego 
zastrzezon" powyzej kar(( umown<\, 

3. W przypadku naliczenia kar umownych okreslonych w ust. I pkt a), b) Wykonawca wyraia 
zgod(( na potr"cenie jej z kwoty wynagrodzenia za przedmiot umowy okreslonej w § 5 ust. I. 
lit a) (dotyczy cz((sci 1*), w §5 ust. I lit b) (dotyczy czt(sci II*). 

§8 
Odstqpienie od umowy 
1. Zamawiaj'lcemu przyshlguje prawo odstftPienia od umowy w nast((puj"cych 

przypadkach: 
1) w razie wystftPienia istotuej zmiany okolicznosci powoduj"cej, ze wykonanie wnowy 

nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidziec w chwili zawarcia 
umowy, Zamawiaj"cy moze odstftPi6 od umowy w tenninie 30 dni od powzi((cia 
wiadomosci 0 tych okolicznosciach. Wykonawca moze z'lda6 wyl'lcznie 
wynagrodzenia z tytulu wykonania cz((sci umowy, 

2) ogloszenia upadlosci, likwidacji lub rozwi[jZania finny Wykonawcy, 
3) wydania nalcazu zaj((cia maj"tku Wykonawcy, 

2. Strony postanawiaj<t, ze Zamawiaj"cy moze odstftPi6 od umowy w przypadku realizowania 
zam6wienia przez Wykonawc(( w spos6b sprzeczny lub niezgodny z postanowieniami 

3. 
umowy. 
OdstftPienie od umowy, 0 kt6rym mowa w ust. 1 i 2 powinno nastftPi6 w formie pisemnej 
i powimlo zawiera6 uzasadnienie pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia. 
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4. W przypadku, 0 kt6rym mowa w ust. I i 2, Wykonawca moze zildac wylilcznie 
wyoagrodzenia naleznego z tytuhl wykonania cz«sci umowy. 

§9 
Przedstawicielstwo stron 
Do realizacji zapis6w niniejszej umowy strony upowaZnily: 
a) Po stronie Wykonawcy: 

......................... -tel.. .................... . 
b) Po stronie Zamawiajilcego: 

.............................................. - tel.. ................................ . 

§ 10 
Zmiany umowy 
1. Zamawiajilcy przewiduje mozliwosc dokonania zmian postanowien zawartej umowy w 

stosunku do tresci oferty w sytuacji niemozliwej do przewidzenia w chwili zawarcia 
umowy, na uzasadniony wniosek w nast«pujilcych przypadkach: 
1) gdy zmiana mnowy w spos6b obiektywny jest korzystna dla Zamawiajilcego, a na 

dokonanie tej zmiany wyraza zgod« Wykonawca, 
2) dopuszczalne sil wszelkie zmiany nieistotne rozmniane jako zmiany umowy 

wywolane przyczyoami zewn«trznymi, kt6re w spos6b obiektywny uzasadniajil 
potrzeb« tych zmian, niepowodujilce zachwiania r6wnowagi ekonomicznej pomi«dzy 
Wykonawcil a Zamawiajilcym, kt6re nie prowadzil r6wniez do zachwiania pozycji 
konkurencyjnej Wykonawcy w stosunku do innych Wykonawc6w biorilcych udzial 
w post«powaniu, jak tez nie prowadzil do zmiany kr«gu Wykonawc6w zdolnych do 
wykonania zam6wienia lub zainteresowanych udzialem w post«powaniu. 

3) Zamawiajilcy przewiduje mozliwosc dokonania zmian postanowien zawartej umowy 
w stosunku do tresci oferty w przypadku gdy lilczna wartosc zmian jest mniejsza od 
10 % wartosci zam6wienia okreslonej w § 5 ust.llit a) (dotyczy cz«sci I*) lub w §5 
ust. I lit b) (dotyczy cz«sci II*). 

2. Zmiany ilosci przedmiotu zam6wienia zgodnie z §2 ust. 6 i7 oraz zmiana zakresu 
przedmiotu zam6wienia, 0 kt6rej mowa w §2 ust.8 nie wymagajil aneksu do umowy. 

§11 
Postanowienia koncowe 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszil umowil majil zastosowanie przepisy ustawy z 

dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. 
2. Zmiany niniejszej Umowy wymagajil fonny pisemuej pod rygorem niewaznosci. 
3. Ewentualne spory powstale w zwiilZku z realizacj il przedmiotu umowy b«dil rozstrzygane 

polubownie, a w przypadku braku porozumienia przez Sild powszechny wlasciwy dla 
siedziby Zamawiajilcego. 

4. Umow« niniejszil sporzildzono w trzech jednobrzmiilcych egzemplarzach - jeden dla 
Wykonawcy i dwa dla Zamawiajilcego. 

5. Integralnil CZ«SC umowy stanowi: 
1) wykaz rzeczowo-ilosciowy material6w biurowych i papierniczych - Za1ilcznik Nr 

1.. .. , (dotyczy cz«sci I*) 
2) wykaz rzeczowo-ilosciowy materia!6w eksploatacyjnych - Zalilcznik Nr 2 .... , 

(dotyczy cz«sci II*) 
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3) oferta Wykonawcy-Za1'lcznik Nr 2 

WYKONAWCA ZAMA WIAJ1\CY 
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