
UMOWA Nr ....... /2019 

zawarta w dniu ............................ w Baboszewie pomiydzy Gminq Baboszewo z siedzib~ w Baboszewie, 
ul. Warszawska 9A, NIP 567-179-04-40 reprezentowanq przez .................................................. . 

przy kontrasygnacie 

zwanym dalej Zamawiail\cym 
a 

reprezentowan!! przez: 

zwanym dalej Wykonawq, 

- Skarbnilm Gminy Baboszewo 

§ 1 
Umowa niniejsza zostaje zawarta z Wykonawc~ 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 papierniczych (czysc 1*)-oraz 

material6w eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urz~dzen wielofunkcyjnych (czysc 
II') drr siedziby Zamawiaj~cego zgodnie z Wykazami rzeczowo-ilosciowymi i ofert~ zlozon~ 

przez Wykonawcy stanowi~cymi integraln~ czysc niniejszej umowy. 
2. Wykaz rzeczowo-ilosciowy (Zal~czniki Nr lA do umowy) przedstawia szczeg6lowy opis 

potrzeb Zamawiaj~cego dotycz~cy material6w biurowych i papierniczych , zawiera rodzaj 
material6w oraz ich szacunkowe ilosci w okresie obj"tym zam6wieniem (dotyczy cz"sci 1*). 

3. Wykaz rzeczowo-ilosciowy (Zal~czniki Nr 2A) do umowy przedstawia szczeg610wy opis 
potrzeb Zamawiaj~cego dotycz~cy material6w eksploatacyjnych, zawiera rodzaj material6w 

.. oraz ich szacunkowe ilosci w okresie objytym zam6wieniem (dotyczy czysci II*). 
4.' Dostawa przedmiotu umowy bydzie realizowana sukcesywnie co najnmiej 1 raz w miesi~cu w 

miary pojawiaj~cego siy zapotrzebowania Zamawiaj~cego, bez wzglydu na wartosc dostawy. 
Dostawa nast~pi w terminie 4 dni roboczych od zlozenia przez Zamawiaj~cego zam6wienia w 
formie elektronicznej (adres e-mail Wykonawcy: .. ...................................................... lub 
telefonicznie (m telefonu Wykonawcy .............. ), transportem Wykonawcy, na jego koszt i 
ryzyko do siedziby podmiotu dokonuj~cego zam6wienia. Zamawiaj~cy zastrzega sobie 
mozliwosc realizacji dostawy w terminie kr6tszym niz okreslono powyzej w uzasadnionych 
przypadkach w uzgodnieniu z Wykonawc~. 

5. Wykonawca zobowi~zany jest telefonicznie (m tel. ................................ ) powiadomic 
Zanmwiaj ~cego 0 terminie dostawy. Dostawy byd~ realizowane partiami w ilosciach wskazanych 
iN kaZdorazowym zam6wieniu Zamawiaj~cego. Do kazdej dostawy Wykonawca zobowi~mlY 

;.. jest dostarczyc zestawienie ilosciowe, na kt6rym Zamawiaj~cy i Wykonawca potwierdz'l 
, podpisem odbi6r. W przypadku rozbieznosci ilosciowych Strony potwierdz'l falctycznie 

dostarczon'l ilos6 material6w. Zamawiaj'lcy moze dowolnie zmniejszyc ilos6 zamawianych 
material6w ponizej ilosci okreslonych szaClmkowo w Wykazach rzeczowo-ilosciowych 
(Zal'lcznik Nr IA dla czysci 1* i Zal"cznik Nr 2A dla czysci II* do umowy) w zaleznosci od 
potrzeb. Z tego tytulu Wykonawcy nie przysluguj" zadne roszczenia finansowe lub prawne. 

6. Zmlmwiaj~cy moze zwiykszyc ilos6 zmn6wionych material6w powyzej ilosci okreslonych 
szacunkowo w Wykazach rzeczowo-ilosciowych (Zal'lcznik Nr 1.. .... dla czysci 1* i Zal~cznik 



Nr 2..... dla czysci II* do umowy) w zaleznosci od potrzeb wlasnych, przy czym wartosc 
dostawy og61em nie moze przekroczyc kwoty okreslonej w § 5 ust.! lit.a) niniejszej umowy dla 
czysci I* i kwoty okreSlonej w § 5 ust.!lit.b) niniejszej umowy dla czysci II*. 

7. Zamawiaj,!cy zastrzega sobie prawo do zakupu innych material6w niz wymienione w Wykazach 
rzeczowo-ilosciowych po cenach wynikaj,!cych z og61nie dostypnego cennika Wykonawcy na 
dzien zlozenia zam6wienia przez Zamawiaj,!cego do limitu posiadanych srodk6w finansowych. 

8. Zamawiaj,!cy wymaga by dostarczane materialy biurowe i papiernicze byly fabrycznie nowe, 
wolne od wad teclmicznych i prawnych, dopuszczone do obrotu oraz dobrej jakosci (dotyczy 
czysci I*) 

9. Zamawiaj,!cy wymaga, by dostarczane materialy eksploatacyjne spelnialy co najmniej takie 
same lub wyzsze normy jakosciowe i wydajnosciowe, co materialy zalecane przez producent6w 
urz'!dzen, ale przez nich nie produkowane (dotyczy czysci II zam6wienia*). 

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

11. Zamawiaj,!cy wymaga, by dostarczane materialy eksploatacyjne nie ograniczaly wsp61pracy z 
programem sprzytu, monitoruj,!cym stan zasobnik6w z tuszem lub tonerem, w kt6rych 
zastosowany jest material dopasowany do pracy z danym urz,!dzeniem (dotyczy czysci II*). 

12. Zamawiaj,!cy wymaga, aby Wykonawca zapewnial odbi6r i utylizacjy toner6w i tuszy, zgodnie 
z ustaw'! z dnia 14.12.2012r. 0 odpadach (Dz. U. z 2018r. Poz. 992 ze zm.) lub recykling na sw6j 
koszt i potrzeby - wszelkich zuzytych toner6w, tuszy, folii itp. material6w do drukarek, 
kserokopiarek i faks6w uznawanych jako niebezpieczne (dotyczy cZysci II*). 

13. W przypadku urz'!dzen oznaczonych w zal,!cznikach Nr 2A znakiem "oryginal lub org." 
\,rymagane S,! wyl,!cznie oryginalne materialy eksploatacyjne producenta danego urz,!dzenia, tj. 

11:J , 

drukarki, kserokopiarki, urz,!dzenia wielofunkcyjnego itp. Przez oryginalne zamawiaj,!cy 
rozumie materialy eksploatacyjne wyprodukowane przez producenta sprzytu, do kt6rego maj,! 
bye zastosowane. Dla pozostalych urz(fdzeil (nieoznaczonych lub oznaczonych: "zamiennik lub 
zan1.") dopuszczalne jest zaoferowanie przez wykonawcy oryginalnych material6w 
eksploatacyjnych producenta sprzytu lub r6W11owaznych. W przypadku, gdy produkt oryginalny 
posiada wbudowany uldad scalony, kt6ry monitoruje proces druku i zuzycie atramentu/tonera, 
produkt r6wnowazny musi posiadac analogiczny element, umozliwiaj(fcy peln,! wsp61pracy z 
urz,!dzeniem drukuj,!cym ( dotyczy czysci II*). W przypadku zaoferowanych material6w 
r6wnowaznych Zamawiaj,!cy wymaga by oferowany asortyment byl 0 takich samych lub 
lepszych parametrach technicznych, jakosciowych, funkcjonalnych oraz uzytkowych. W 
przypadku material6w eksploatacyjnych do drulcarek, kserokopiarek, urz'!dzen 

'I wielofunkcyjnych materialy eksploatacyjne oryginalnie wyprodukowane (nie wczesniej nii 6 
miesi~cy przed dostaw,! do Zamawiaj,!cego) przez producenta urz'!dze11 lub r6W110wazne, 
musz(f bye fabrycznie nowe, nieuzywane, wolne od wad i praw os6b trzecich (dotyczy czysci 
II*) 

14. Jezeli w trakcie trwania 1l1110WY Zamawiaj,!cy stwierdzi, iz wydajnosc, jalcosclub niezawodnosc 
dostarczanych produkt6w niekorzystnie odbiega od parametr6w produktu oryginalnego 
pochodz,!cego od producenta urz'ldzenia, do kt6rego material jest przeznaczony, lub jezeli 
produkt nie sygnalizuje we wlasciwy spos6b stanu zuzycia tuszu lub tonera, Wykonawca na 
z'ldanie Zamawiajflcego winien artykul oferowany w asortymencie, kt6rego zfldanie dotyczy, 
wymienic na artykul spelniajflcy zfldanie Zamawiajflcego w trybie okreslonym w § 3 ust. 2, (np. 
na pochodzflCY od producenta, do kt6rego artykul jest przeznaczony), bez zmiany ceny (dotyczy 
by sci II*). 

15. W przypadku uszkodzenia sprzytu, wyniklego z falctu uzycia r6wnowaznego materialu 
eksploatacyjnego, wszystkie awarie i usterki bydfl usuwane w autoryzowanym-serwisie na koszt 
Wykonawcy (dotyczy czysci II*). 



§3 
Warunki umowy 
1. Wykonawca jest zobowiqzany do odpowiedniego opakowania i zabezpieczenia dostawy 
i 'j przedmiotu umowy od miejsca zaladunku do miejsca przeznaczenia 
2. W przypadku stwierdzenia wad jakosciowych material6w Zamawiaj,!cy zlozy niezwlocznie 
reklamacjy (mailem) na adres wskazany w §2 ust.3. Wykonawca zobowi,!zuje siy do wymiany 
wadliwego materialu na pozbawiony wad w terminie 3 dni lub w przypadku niemozliwosci takiej 
wymiany, zobowi,!zuje siy do przyjycia zwrotu wadliwego materialu od Zan1awiaj,!cego. 
3. Wykonawca gwarantuje, iz papier nadaje siy do zastosowania we wszystkich drukarkach, 
kserokopiarkach, faksach i urzqdzeniach wielofunkcyjnychjakimi dysponuje Zamawiaj,!cy (dotyczy 
czysci 1*). 
4. Wykonawca oswiadcza, ze materialy biurowe i papiernicze dotyczy czysci 1*) oraz 
eksploatacyjne (dotyczy czysci II*) jakosciowo r6wnowaZne, spelniaj,! r6wnowazne parametry w 
stos\lnku do material6w podanych przykladowo. Przez produkt r6wnowaZny rozumie siy material 0 

parametrach i wlasciwosciach nie gorszych niz materialy podane przykladowo (dotyczy czysci 1*). 
iii r6wnowaZne uznaje siy artykuly nieregenerowane, nie poddane procesowi ponownego 
napelniania ani wymiany jakichkolwiek element6w, kompatybilne z urz,!dzeniami, w kt6rych byd'1 
wykorzystywane i niepowoduj'1ce uszkodzeri ani zaburzeri w pracy urz'1dZell, do kt6rych S'1 
przeznaczone. R6wnowazne materialy musz'1 miee wydajnose co najmniej tak'1 jaka zostala podana 
w zal'1cznikach Nr 2A, temperatura topnienia tonera i czas schniycia tuszu nie mog'1 bye gorsze od 
parametr6w material6w oferowanych przez producenta urz'1dzenia, lub powinny uwzglydniae stopie1'l 
tolerancji, kt6r'! producent wyznaczyl do prawidlowego dzialania urz'1dzenia. Materialy r6wnowazne 
musz'1 dzialae analogicznie, jak materialy oryginalne producenta urz'1dze1'l i posiadae elementy 
elektroniczne daj'1ce komunikaty przy pracy w sieci. Weryfikacja zgoduosci bydzie odbywala siy w 
trakcie kazdej dostawy material6w eksploatacyjnych. Wykonawca zobowi'1zany jest dol,!czye 
0sWiadczenie producenta materialu eksploatacyjnego r6wnowaznego, ze oferowane kasety z tonerem 
i!iUb lusze S'1 materialami nowymi, wolnymi od wad, kompletnymi, a zaden z element6w kascty z 
/ 

tonerem i/lub tuszu nie jest wt6rnie wykorzystany, ani nie pochodzi z procesu recyklingu (dotyczy 
czysci II*). 

§4 
Terminy i miejsce dostawy 

1. Wykonawca zobowi,!zuje siy realizowae przedmiot zamowlenia przez okres od dnia 
podpisania umowy do dnia 31.12.2019 r. z zastrzezeniem, ze w przypadku wczesniejszego 
wykorzystania limitu srodk6w finansowych olaeslonych w § 5 ust.l lit. a) (dla czysci 1*) umowy i w 
§,5.lfst.1 lit. b) (dla czysci II*) umowy , za zgod'1 Zamawiaj'1cego zastosowanie ma przepis § 10 ust. 
?j«' 
2:' Osob'1 uprawnion'1 ze strony Zamawiaj'1cego do realizacji dostaw jest Pani 

3. Wykonawca zobowi'lzuje siy dostarczae przedmiot umowy do Urzydu Gminy Baboszewo, ul. 
Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, pok. nr 4 w duiach od poniedzialku do pi'!tku w godz.8.00-
15.00 zgodnie z zam6wieniem Zamawif\i'1cego. 
a) Urz'!d 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, Selaetariat 
c) Przedszkole w Baboszewie, ul. J. I A. Brodeckich 6, 09-130 Baboszewo, Sekretariat 
d) Szkola Podstawowa w Mystkowie, Mystkowo 52, 09-130 Baboszewo, Sekretariat 
e) Szkola Podstawowa im. Jana Brodeckiego w Polesiu, Polesie 9, 09-130 Baboszewo, Sekretariat 
0/Sikola Podstawowa im. ks. M.K. Sarbiewskiego w Sarbiewie, Sarbiewo 17,09-130 Baboszewo, 
S~kretariat 
g) Gminna Biblioteka Publiczna w Baboszewie, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, 
BudynekB 



h) Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej , ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo pok6j nr 23 
i) Zaklad Wodoci1}g6w i Kanalizacji, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo pok6j nr 15 

§5 
f'Wyuagrodzenie i zap lata wynagrodzenia 
'i1;' Wartose dostaw material6w po cenach jednostkowych brutto zgodnie ze zlozon1} ofert1} 

Wykonawcy i zal1}cznikami do oferty okreslona jest do kwoty: 
a) cZI)SC 1* 
brutto: ............................................................................................. .. 
(slownie siedemnascie tysil)cy czterysta osiemdziesillt cztery zlotych 38/100 ) 
b) cz')sc 11* 
brutto: ................................................................................................................ zl 
(slownie .............................................................................................................. zl ) 

2. Wykonawcy nie przysluguje wynagrodzenie za nie zam6wion1} przez Zamawiaj1}cego czysc 
towaru uj yt1} w ofercie cenowej, jak r6wniez zadna rekompensata z tego tytulu. 

l.i .. ' Wykonawca zobowi1}Zuje sit; do dostarczenia materia16w po cenach jednostkowych brutto 
.iaMerowanych w zlozonej ofercie, niezmiellliych przez caly olaes obowi1}Zywania umowy. 
4. Wynagrodzenie olaeslone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialnosc z tytulu oszacowania 
wszelkich koszt6w zwi1}Zanych z realizacj1} przedmiotu umowy min. zaladunek, transport, rozladunek 
i wniesienie do pomieszczen wskazanych przez Zamawiaj1}cego. 
5. Za dostarczone w ci1}gu 1 miesi1}ca materialy, zgodnie z warunkami zawartymi w §2 niniejszej 
umowy, Wykonawca wystawi faktury VAT (oddzielnie na kazd1} jednostky dokonuj1}c1} zam6wienia), 
platne przelewem na rachunek banlcowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 
6. Faktury Wykonawca zobowi1}zany jest wystawiac na: 
a)Nabywca Gmina Baboszewo ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, NIP 567-179-04-40 
Odbiorca Urz1}d Gminy w Baboszewie ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo 
b)Nabywca Gmina Baboszewo ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, NIP 567-179-04-40 
Q:dhiorca Szkola Podstawowa im . .T. Wybickiego, ul. A.i.T. Brodeckich 6, 09-130 Baboszewo, 
I c) Nabywca Gmina Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, NIP 567-179-04-40 
Odbiorca Przedszkole w Baboszewie ul. .T. I A. Brodeckich 6, 09-130 Baboszewo, 
d) Nabywca Gmina Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, NIP 567-179-04-40 
Odbiorca Szkola Podstawowa w Mystkowie, Mystkowo 52, 09-130 Baboszewo, 
e) Nabywca Gmina Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, NIP 567-179-04-40 
Odbiorca Szkola Podstawowa im. Jana Brodeckiego w Polesiu, Polesie 9, 09-130- Baboszewo 
f) 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 17, 09-130 
Baboszewo, 
g~'Nabywca Gmina Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, NIP 567-179-04-40 
(Ir\l,lllliQrca Gminna BibliotekaPubliczna w Baboszewie, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, 
hj Nabywca Gmina Baboszewo ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, NIP 567-179-04-40 
Odbiorca Zaldad Wodoci1}g6w i K,malizacji, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo 
i) Nabywca Gmina Baboszewo ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, NIP 567-179-04-40 
Odbiorca GmimlY Osrodek Pomocy Spolecznej ul. Warszawska 9 A, 09-130 Baboszewo 

7. Podstaw1} wystawienia faktur za dany miesi1}c jest/s1} podpisane przez Strony zestawienie/nia 
ilosciowe. 
8. Zamawiaj1}cy zobowi,!zuje siy dokonac kazdorazowo zaplaty naleznosci na rachlmek 

.• f .••• • ~ykonawcy w terminie 14 dni od dnia zlozenia faktur. Za dzien zaplaty uwaza silt dzieJl 
.:i,·· .. ,;.obci1}zenia rachunku Zamawiaj1}cego 
~r""'Faktury za miesi,!c grudziell Wykonawca zobowi1}zuje siy wystawic i zlozyc Zamawiaj,!cemu nie 



p6zniej ni:i: do 27.12.2019 r. 
10. Wykonawca pod rygorem niewaznoscl nie mo:i:e przeniesc wierzytelnosci stanowiqcej 

wynagrodzenie z tytulu wykonania niniejszej mnowy na jakqkolwiek osoby trzeciq bez pisemnej 
zgody Zamawiajqcego. 

§6 
Gwarancja 
Wykonawca udziela 12-miesiycznej gwarancjijakosci na zaoferowany przedmiot zam6wienia od 
dnia jego odbioru przez Zamawiaj,!cego. 

§7 
Kary umowne i odszkodowania 

I.Zamawiaj,!cy zastrzega sobie prawo do dochodzenia kar umownych: 
a) z tytulu nie dostarczenia danej partii przedmiotu mnowy w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiaj,!cego, Wykonawca zobowi<)Zany bydzie do zaplaty na rzecz Zamawiaj,!cego kary 
mnownej w wysokosci 3% w~rtosci zam6wionej partii materia16w za ka:i:dy dzien op6znienia, 

b) z tytulu op6znienia w rozpatr~eniu reklamacji w terminie okreslonym w§ 3 ust. 2 Wykonawca 
zobowi<)Zany bydzie do zaplaty na rzecz Zamawiaj,!cego kary mnownej w wysokosci 3% 
wartosci zareklamowanej partii material6w za ka:i:dy dzien op6znienia, 

c) za odst,!pienie od umowy przez Wykonawcy z przyczyn niezale:i:nych od Zamawiaj,!cego oraz za 
odst,!pienie od umowy przez Zainawiaj,!cego z przyczyn le:i:'!cych po stronie Wykonawcy, 
Wykonawca zaplaci Zamawiaj,!cemu kary mnown'! w wysokosci 10 % kwoty wynagrodzenia 
umownego brutto okreslonego w §5 ust. I lit a) (dotyczy czysci 1*) w §5 ust. I lit b) (dotyczy czysci 
II*) 
2. Zamawiaj,!cy moze dochodzid na zasadach og61nych odszkodowania przewyzszaj'!cego 

zastrzezon'! powy:i:ej kary umo",n,!. 
3.. y.; przypadku naliczenia kar umQwnych olaeslonych w ust. 1 pkt a), b) Wykonawca wyra:i:a zgody 

na potr,!cenie jej z kwoty wynagr~dzenia za przedmiot mnowy olaeslonej w § 5 ust. I. lit a) (dotyczy 
cZysci 1*), w §5 ust. 1 lit b) (dotyc.;zy czysci II*). 

§8 
Odst!!pienie od umowy 
I. Zamawiaj,!cemu przysluguje prawo odst,!pienia od umowy w nastypuj,!cych przypadkach: 

1) w razie wyst,!pienia istotnej zmiany okolicznosci powoduj,!cej, ze wykonanie umowy nie le:i:y 
w interesie publicznym, czego nie mo:i:na bylo przewidziec w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiaj,!cy mo:i:e odst,!pic od Lill10WY w terminie 30 dni od powziycia wiadomosci 0 tych 
okolicznosciach. Wykonawca mo:i:e z<)da6 wyl,!cznie wynagrodzenia z tytulu wykonania 
czysci umowy, 

2) ogloszenia upadlosci, likwidacji lub rozwi,!zania finny Wykonawcy, 
3) wydania nakazu zajycia maj'!tku Wykonawcy, 

2. Strony postanawiaj,!, :i:e Zamawiaj,!cy mo:i:e odst,!pic od m110wy w przypadku realizowania 
zam6wienia przez Wykonawcy w spos6b sprzeczny lub niezgodny z postanowieniami umowy. 

3. Odst,!pienie od umowy, 0 kt6rym mowa w ust. 1 i 2 powinno nast,!pic w fonnie pisemnej i 
powim10 zawierac uzasadnienie pod rygorem niewa:i:nosci takiego oswiadczenia. 

4. W przypadku, 0 kt6rym mowa w ust. 1 i 2, Wykonawca mo:i:e z,!dac wyl,!cznie wynagrodzenia 
naie:i:nego z tytulu wykonania czysci mnowy. 

§9 



Przedstawicielstwo stron 
Do realizacji zapisow niniejszej lll110WY strony upowa:inily: 
a) Po stronie Wykonawcy: 

b) Po stronie Zamawiaj'lcego: 

§ 10 
Zmiany umowy 
1. Zamawiaj'lcy przewiduje mozliwosc dokonania zmian postanowien zawartej umowy w 
stosunku do tresci oferty w sytuacji niemozliwej do przewidzenia w chwili zawarcia lUllOWY, na 
uzasadniony wniosek w nastypujqcych przypadkach: 

1) gdy zmiana umowy w sposob obiektywny jest korzystna dla Zamawiaj'lcego, ana dokonanie 
tej zmiany wyraza zgodr; Wykonawca, 

2) dopuszczalne s'l wszelkie zmiany nieistotne rozlUlliane jako zmiany umowy wywolane 
przyczynami zewnytrznymi, ktore w sposob obiektywny uzasadniaj'l potrzeby tych zmian, 
niepowoduj'lce zachwiania rownowagi ekonomicznej pomiydzy Wykonawc,! a 
Zamawiaj,!cym, ktore nie prowadz'l rowniez do zachwiania pozycji konkurencyjnej 
Wykonawcy w stosunku do innych Wykonawcow bior'!cych udzial w postypowaniu, jak tez 
nie prowadz,! do zmiany krygu Wykonawcow zdolnych do wykonania zamowienia lub 
zainteresowanych udzialem w post<;powaniu. 

3) Zamawiaj'lcy przewiduje mozliwosc dokonania zmian postanowieJ'l zawartej ll1nowy w 
stosunku do tresci oferty w przypadku gdy l'lczna wartosc zmian jest mniejsza od 10 % 
wartosci zamowienia okreslonej w § 5 ust.llit a) (dotyczy czysci 1*) lub w §5 ust. I lit b) 
(dotyczy czysci II*). 

2. Zmiany ilosci przedmiotu zamowienia zgodnie z §2 ust. 6 i7 oraz zmiana zakresu przedmiotu 
zamowienia, 0 ktorej mowa w §2 ust.S nie wymagaj,! aneksu do lll110Wy. 

§11 
Posianowienia koncowe 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejsz,! umow'! maj'l zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. 
2. Zmiany niniejszej Umowy wYl11agaj,! formy pisemnej pod rygorel11 niewaznosci. 
3. Ewentualne spory powstale w zwi'lzku z realizacj,! przedmiotu Ul110WY b<;d,! rozstrzygane 

polubownie, a w przypadku braku porozumienia przez s'ld powszechny wlasciwy dla siedziby 
Zamawiaj'lcego. 

4. Ul110w<; niniejsz,! sporz,!dzonowtrzechjednobrzmiqcych egzemplarzach - jeden dla Wykonawcy 
i dwa dla Zamawiaj'lcego. 

5. Integralnq cZysc umowy stanowi: 
1) wykaz rzeczowo-ilosciowy materialow biurowych i papierniczych - Zalqcznik Nr lA, 

(dotyczy czysci 1*) 
::2f wykaz rzeczowo-ilosciowy materialow eksploatacyjnych - Zalqcznik Nr 2A (dotyczy 

czysci II*) 
3) oferta Wykonawcy-Zalqcznik Nr 1 

WYKONAWCA ZAMAWIA.Jl\CY 

* zapis b,dzie dostosowany do treSei zlozonej oferty 


