
UMOWA Nr ...... .12019 

zawarta w dniu ................. ......... 2019 r. w Baboszewie pomi~dzy Gmin/l Baboszewo 
z siedzib/l w Baboszewie, ul. Warszawska 9A, NIP 567-179-04-40, REGON 130378054 
reprezentowan/l przez: 

przy kontrasygnacie 
Skarbnika Gminy Baboszewo - Pani Anny Guzanowskiej 
zwanym dalej Zamawiajllcym 
a 

reprezentowan/l przez: 

zwanym dalej WykonawCl!, 

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

§2 
przedmiot umowy 

I. Przedmiotem umowy jest dostawa materialow biurowych i papierniczych (cz~sc 1*) oraz 
materia!ow eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urz/ldzen wielofunkcyjnych 
(cz~sc II*) do siedziby Zamawiaj /lcego zgodnie z Wykazami rzeczowo-ilosciowymi i ofert/l 
zlozon/l przez Wykonawc~ stanowi /lcymi integraln/l cz~sc niniejszej umowy. 

2. Wykaz rzeczowo-ilosciowy (Za!/lcznik Nr 1 ... ) do umowy przedstawia szczeg610wy opis 
potrzeb Zamawiaj/lcego dotycz/lcy materia16w biurowych i papierniczych, zawiera rodzaj 
materia16w oraz ich szacunkowe ilosci w okresie obj ~tym zamowieniem (dotyczy cz~sci 1*). 

3. Wykaz rzeczowo-ilosciowy (Zal/lcznik Nr 2 .... do umowy przedstawia szczeg610wy opis 
potrzeb Zamawiaj/lcego dotycz/lcy materialow eksploatacyjnych, zawiera rodzaj materialow 
oraz ich szacunkowe ilosci w okresie obj ~tym zam6wieniem (dotyczy cz~sci 11*). 

4. Dostawa przedmiotu umowy b~dzie realizowana sukcesywnie co najmniej 1 raz w miesi/lcu 
w miar~ pojawiaj/lcego s i~ 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 dokonuj/lcego zam6wienia. Zamawiaj/lcy zastrzega sobie 
mozliwosc realizacji dostawy w terminie kr6tszym niz okrdlono powyzej w uzasadnionych 
przypadkach w uzgodnieniu z WykonawC/l. 

5. Wykonawca zobowi/lzany jest telefonicznie (nr tel. ...... .... .... .... ........ .. .... ) powiadomic 
Zamawiaj/lcego 0 terminie dostawy. Dostawy b~d'l realizowane partiami w ilosciach 
wskazanych w kazdorazowym zam6wieniu Zamawiaj'lcego. Do kazdej dostawy Wykonawca 
zobowi'lzany j est dostarczyc zestawienie ilosciowe, na kt6rym Zamawiaj'lcy i Wykonawca 
potwierdz'l podpisem odbi6r materia16w. W przypadku rozbieznosci ilosciowych Strony 
potwierdz'lfaktycznie dostarczon'l ilosc materia16w. 

6. Zamawiaj/lcy moze dowolnie zmniejszyc ilosc zamawianych material6w ponizej ilosci 
okreslonych szacunkowo w Wykazach rzeczowo-ilosciowych (Za1'lcznik Nr 1 ... dla cz~sc i 1* 



i Zalllcznik Nr 2 .... dla cz«sci II*) w zaleznosci od potrzeb. Z tego tytulu Wykonawcy nie 
przyslugujllzadne roszczenia finansowe lub prawne. 

7. Zamawiajllcy moze zwi«kszye ilose zam6wionych materia16w powyzej ilosci okreslonych 
szacunkowo w Wykazach rzeczowo-ilosciowych (Zalllcznik Nr I ...... dla cz«sci 1* i Zalllcznik 
Nr 2 ..... dla cz«sci II* do umowy) w zaleznosci od potrzeb wlasnych, przy zachowaniu cen 
jednostkowych podanych przez Wykonawc« w ofercie przez caly okres umowy. Zwi«kszenie 
ilosci zamawianych srodk6w nie wymaga podpisania aneksu do umowy. 

8. W przypadku wykorzystania wartosci zam6wienia, okreslonej w umowie w § 5 ust.l lit a) (dla 
cz«sci 1*) i/lub w § 5 ust. I lit. b) (dla cz«sci 11*) zgodnie ze zlozonll ofert'!, Zamawiajllcy 
i jednostki obslugiwane mogll w ramach posiadanych srodk6w finansowych dokonywae zakupu 
materia16w biurowych i papierniczych i/lub materia16w eksploatacyjnych do drukarek, 
kserokopiarek i urzlldzen wielofunkcyjnych wedlug cen okreSlonych w ofercie, a dla 
materia16w nie obj«tych ofertll po cenach katalogowych na dzien zlozenia zam6wienia 
w okresie obowillzywania umowy. 

9. Zamawiajllcy dopuszcza zwi"kszenie wartosci zam6wienia w ilosci nie przekraczajllcej 45% 
ceny okreslonej w Formularzu oferty (Zalllcznik nr I) dla cz'(sci 1* i cz"sci 11* zam6wienia. 

10. Zamawiajllcy zastrzega sobie prawo do zakupu innych materia16w niz wymienione 
w Wykazach rzeczowo-ilosciowych po cenach wynikajllcych z og61nie dost"pnego cennika 
Wykonawcy na dzien zlozenia zam6wienia przez Zamawiajllcego do limitu posiadanych 
srodk6w finansowych. 

11. Zamawiajllcy 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*) 

12. Zamawiajllcy wymaga, by dostarczane materialy eksploatacyjne spelnialy co najmniej takie 
same lub wyzsze normy jakosciowe i wydajnosciowe, co materialy zalecane przez 
producent6w urzlldzen, ale przez nich nie produkowane (dotyczy cz"sci II zam6wienia*). 

13. Zamawiajllcy wymaga, by dostarczane materialy eksploatacyjne byly wolne od wad fizycznych 
i prawnych, fabrycznie nowe, nieregenerowane i opatrzone znakiem firmowym producenta 
(dotyczy cz"sci II*). 

14. Zamawiajllcy wymaga, by dostarczane materialy eksploatacyjne nie ograniczaly wsp6lpracy 
z programem sprz"tu, monitorujllcym stan zasobnik6w z tuszem lub tonerem, w kt6rych 
zastosowany jest material dopasowany do pracy z danym urzlldzeniem (dotyczy cz"sci II*). 

15. Zamawiajllcy wymaga, aby Wykonawca zapewnial odbi6r i utylizacj" toner6w i tuszy, zgodnie 
z UStawll z dnia 14.12.2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2018 r. Poz. 992 ze zm.) lub recykling na 
sw6j koszt i potrzeby - wszelkich zuZytych toner6w, tuszy, folii itp. materia16w do drukarek, 
kserokopiarek i faks6w uznawanychjako niebezpieczne (dotyczy cz"sci 11*). 

16. W przypadku urzlldzen oznaczonych w zalllczniku Nr 2 .... znakiem "oryginal lub org." 
wymagane Sll wylllcznie oryginalne materialy eksploatacyjne producenta dane go urzlldzenia, 
tj. drukarki, kserokopiarki i urzlldzenia wielofunkcyjnego. Przez oryginalne Zamawiajllcy 
rozumie materialy eksploatacyjne wyprodukowane przez producenta sprz"tu, do kt6rego majll 
bye zastosowane. Dla pozostalych urzlldzen (nieoznaczonych lub oznaczonych: "zamiennik lub 
zam.") dopuszczalne jest zaoferowanie przez Wykonawc" oryginalnych materia16w 
eksploatacyjnych producenta sprz"tu lub r6wnowamych. W przypadku, gdy produkt 
oryginalny posiada wbudowany uklad scalony, kt6ry monitoruje proces druku i zUZycie 
atramentuitonera, produkt r6wnowazny musi posiadae analogiczny element, umozliwiajllcy 
pelnll wsp6lprac" z urzlldzeniem drukujllcym (dotyczy cz"sci II*).W przypadku zaoferowanych 
material6w r6wnowaznych Zamawiajllcy wymaga by oferowany asortyment byl 0 takich 
samych lub lepszych parametrach technicznych, jakosciowych, funkcjonalnych oraz 
uZytkowych. W przypadku materia16w eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, urzlldzen 
wielofunkcyjnych materialy eksploatacyjne oryginalnie wyprodukowane (nie wczesniej nit 
6 miesi~cy przed dostawl! do Zamawiajl!cego) przez producenta urzlldzen lub r6wnowazne, 



musz'\. bye fabrycznie nowe, nieuzywane, wolne od wad i praw osob trzecich (dotyczy czc::sci 
II*) 

17. lezeli w trakcie trwania umowy Zamawiaj'\.cy stwierdzi, iz wydajnose, jakose lub 
niezawodnose dostarczanych produktow niekorzystnie odbiega od parametrow produktu 
oryginalnego pochodz'\.cego od producenta urz'\.dzenia, do ktorego material jest przeznaczony, 
lub jezeli produkt nie sygnalizuje we wlasciwy sposob stanu zUZycia tuszu lub tonera, 
Wykonawca na z'\.danie Zamawiaj'\.cego winien artykul oferowany w asortymencie, ktorego 
z'\.danie dotyczy, wymienie na artykul spelniaj'\.cy z'\.danie Zamawiaj'\.cego w trybie okreslonym 
w § 3 ust. 2 (np. na pochodz'\.cy od producenta, do ktorego artykul jest przeznaczony), bez 
zmiany ceny (dotyczy czc::sci II*). 

15. W przypadku uszkodzenia sprzc::tu, wyniklego z faktu uzycia rownowaznego materialu 
eksploatacyjnego, wszystkie awarie i usterki bc::d'\. usuwane wautoryzowanym serwisie na koszt 
Wykonawcy (dotyczy czc::sci II*). 

§3 
Waruoki umowy 

I. Wykonawca jest zobowi'\.zany do odpowiedniego opakowania i zabezpieczenia dostawy 
przedmiotu umowy od miejsca zaladunku do miejsca przeznaczenia 

2. W przypadku stwierdzenia wad jakosciowych materialow Zamawiaj'\.cy zloZy niezwlocznie 
reklamacjc:: (mail em) na adres wskazany w § 2 ust.4. Wykonawca zobowi'\.zuje sic:: do wymiany 
wadliwego materialu na pozbawiony wad w terminie 3 dni lub w przypadku niemozliwosci 
takiej wymiany, zobowi'\.zuje sic:: do przyjc::cia zwrotu wadliwego materialu od Zamawiaj'\.cego. 

3. Wykonawca gwarantuje, iz papier nadaje siy do zastosowania we wszystkich drukarkach, 
kserokopiarkach, faksach i urz'\.dzeniach wielofunkcyjnych jakimi dysponuje Zamawiaj'\.cy 
(dotyczy czc::sci 1*). 

4. Wykonawca oswiadcza, ze materialy biurowe i papiemicze dotyczy czysci 1*) oraz 
eksploatacyjne (dotyczy cz,<sci II*) jakosciowo rownowazne, spelniaj'\. rownowazne parametry 
w stosunku do materialow podanych przykladowo. Przez produkt rownowazny rozumie siy 
material 0 parametrach i wlasciwosciach nie gorszych niz materialy podane przykladowo 
(dotyczy czc::sci 1*). Za rownowazne uznaje sic:: artykuly nieregenerowane, nie poddane 
procesowi ponownego napelniania ani wymiany jakichkolwiek elementow, kompatybilne 
z urz'\.dzeniami, w ktorych bc::d'\. wykorzystywane i niepowoduj'\.ce uszkodzen ani zaburzen 
w pracy urz'\.dzen, do ktorych s'\. przeznaczone. Rownowazne materialy musz'\.miee wydajnose 
co najmniej tak'\.jaka zostala podana w Zal'\.czniku Nr 2 .... , temperatura topnienia tonera i czas 
schniycia tuszu nie mog'\. bye gorsze od parametrow materialow oferowanych przez producenta 
urz'\.dzenia, lub powinny uwzglc::dniae stopien tolerancji, ktor'\. producent wyznaczyl do 
prawidlowego dzialania urz'\.dzenia. Materialy rownowazne musz'\. dzialae analogicznie, jak 
materialy Olyginalne producenta urz'\.dzen i posiadae elementy elektroniczne daj'\.ce 
komunikaty przy pracy w sieci. Weryfikacja zgodnosci bc::dzie odbywala sic:: w trakcie kazdej 
dostawy materialow eksploatacyjnych. Wykonawca zobowi'\.zany jest dol'\.czye oswiadczenie 
producenta materialu eksploatacyjnego rownowaznego, ze oferowane kasety z tonerem i/lub 
tusze s'\. materialami nowymi, wolnymi od wad, kompletnymi, a zaden z elementow kasety 
z tonerem i/lub tuszu nie jest wtomie wykorzystany, ani nie pochodzi z procesu recyklingu 
(dotyczy czc::sci II*). 

§4 
Terminy i miejsce dostawy 

1. Wykonawca zobowi'\.zuje sic:: realizowae przedmiot zamowienia przez okres od dnia podpisania 
umowy do dnia 31.12.2020 r. 

2. Osob'\. uprawnion'\. ze strony Zamawiaj'\.cego do realizacji dostaw jest Paoli 



3. Wykonawca zobowiqzuje si« dostarczac przedmiot umowy zgodnie z zamowleniem 
Zamawiajqcego w dniach od poniedzialku do piqtku w godz. 8.00 do 15.00 do (odpowiednio): 

a) Urzqd Gminy w Baboszewie, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo 
b) Szkola Podstawowa im. 1. Wybickiego, ul. 1. i A .. Brodeckich 6, 09-130 Baboszewo 
c) Przedszkole w Baboszewie, ul. J. i A. Brodeckich 4, 09-130 Baboszewo 
d) Szkola Podstawowa w Mystkowie, Mystkowo 53, 09-130 Baboszewo 
e) Szkola Podstawowa im. lana Brodeckiego w Polesiu, Polesie 9, 09-130 Baboszewo 
f) Szkola Podstawowa im. ks. M. K. Sarbiewskiego w Sarbiewie, Sarbiewo 17, 09-130 Baboszewo 
g) Gminna Biblioteka Publiczna w Baboszewie, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo 
h) Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej , ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo 
i) Zaklad Wodociqgow i Kanalizacji, ul. Warszawska 9A, 09- 130 Baboszewo 

§5 
Wynagrodzenie 

I. Wartosc dostaw materialow po cenach jednostkowych brutto zgodnie ze zlozonq ofertq 
Wykonawcy i zalqcznikami do ofelty okreslonajest do kwoty: 
a) cz~sc 1* 
brutto: ............................................................................................... zl 
(slownie .. .. .. ..... ... ................................................... . ...... . ........ . .......... zl ) 
b) cz~sc 11* 
brutto: ....... ......................................................................................................... zl 
(slownie ................................................... ........................... ................................ zl ) 

2. Wykonawcy nie przysluguje wynagrodzenie za nie zamowionq przez Zamawiajqcego cz«sc 
towaru uj«tq w ofercie cenowej, jak rowniez zadna rekompensata z tego tytulu. 

3. Wykonawca zobowiqzuie si~ do dostarczenia materialow po cenach jednostkowych brutto 
zaoferowanych w zlozonej ofercie, niezmiennych przez caly okres obowiqzywania umowy. 

4. Wynagrodzenie okreSlone w ust. I obejmuje ryzyko i odpowiedzialnosc z lytulu oszacowania 
wszelkich kosztow zwiqzanych z realizacjq przedmiotu umowy min. zaladunek, transport, 
rozladunek i wniesienie do pomieszczen wskazanych przez Zamawiajqcego. 

5. Za dostarczone w ciqgu I miesiqca materialy, zgodnie z warunkami zawartymi w § 2 ntnteJszej 
umowy, Wykonawca wystawi faktury VAT (oddzielnie na kazdq jednostk« dokonujqcq 
zamowienia), platne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 

6. Faktury Wykonawca zobowiqzany jest wystawiac 11a: 

Nabywca: 
Gmina Baboszewo 
ul. Warszawska 9A, 
09-130 Baboszewo 
NIP 567-179-04-40 
Odbiorca (odpowiednio): 
a) Urzqd Gminy w Baboszewie ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo; 
b) Szkola Podstawowa im. 1. Wybickiego, ul. 1. i A .. Brodeckich 6, 09-130 Baboszewo; 
c) Przedszkole w Baboszewie ul. 1. i A. Brodeckich 4, 09-130 Baboszewo; 
d) Szkola Podstawowa w Mystkowie, Mystkowo 53, 09-130 Baboszewo; 
e) Szkola Podstawowa im. lana Brodeckiego w Polesiu, Polesie 9, 09- 130- Baboszewo; 
f) Szkola Podstawowa im. ks. M. K. Sarbiewskiego w Sarbiewie, Sarbiewo 17,09- 130 Baboszewo; 
g) Gminna Biblioteka Publiczna w Baboszewie, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo; 
h) Zaklad Wodociqgow i Kanali zacj i, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo; 
i) Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Baboszewie, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo 



7. Podstaw't wystawienia faktur za dany miesi'tc jest/s't podpisane przez Strony zestawienie/nia 
ilosciowe. 

8. Zamawiaj'tcy zobowi'tzuje si« dokonac kazdorazowo zaplaty naleznosci na rachunek 
Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia zlozenia faktur/y. Za dzien zaplaty uwaza si« dzien 
obci'tzenia rachunku Zamawiaj'tcego. 

9. Faktury za miesi'tc grudzien Wykonawca zobowi'tzuje si« wystawic i zlozyc Zamawiaj'tcemu 
nie p6zniej niz do 28.12.2020 r. 

10. Wykonawca pod rygorem niewaznosci nie moze przeniesc wierzytelnosci stanowi'tcej 
wynagrodzenie z tytulu wykonania niniejszej umowy na jak'tkolwiek osob« trzeci't bez pisemnej 
zgody Zamawiaj'tcego. 

§6 
Gwarancja 

Wykonawca udziela 12-miesi«cznej gwarancji jakosci na zaoferowany przedmiot zam6wienia 
od dnia jego odbioru przez Zamawiaj'tcego. 

§7 
Kary umowne i odszkodowania 

1. Zamawiaj'tcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia kar umownych: 
a) z tytulu nie dostarczenia danej partii przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiaj'tcego, Wykonawca zobowi'tzany b«dzie do zaplaty na rzecz Zamawiaj'lcego kary 
umownej w wysokosci 3% wartosci zam6wionej partii material6w za kazdy dzien 
op6znienia, 

b) z tytulu op6Znienia w rozpatrzeniu reklamacji w terminie okreslonym w § 3 ust. 2 
Wykonawca zobowi'lzany b«dzie do zaplaty na rzecz Zamawiaj'lcego kary umownej 
w wysokosci 3% wartosci zareklamowanej partii material6w za kazdy dzien op6Znienia, 

c) za odst'tPienie od umuwy przez Wykonawc« z przyczyn niezaleznych od Zamawiaj'tcego 
oraz za odst'tPienie od umowy przez Zamawiaj'lcego z przyczyn lez'tcych po stronie 
Wykonawcy, Wykonawca zaplaci Zamawiaj'lcemu kar« umown'l w wysokosci 10 % kwoty 
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 lit a) (dotyczy cz«sci 1*) w § 5 
ust. I lit b) (dotyczy cz«sci II*) 

2. Zamawiaj'tcy moze dochodzic na zasadach og61nych odszkodowania przewyzszaj'lcego 
zastrzezon'l powyzej kar« umown't. 

3. W przypadku naliczenia kar umownych okreslonych w ust. I pkt a), b) Wykonawca wyraZa zgod« 
na potr'lcenie 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 cz~sci II*). 

§8 
Odstllpienie od umowy 

I. Zamawiaj'lcemu przysluguje prawo odst'tPienia od umowy w nast«puj'lcych przypadkach: 
I) w razie wyst'tPienia istotnej zmiany okolicznosci powoduj'lcej, ze wykonanie umowy nie 

leZy w interesie publicznym, czego nie moma bylo przewidziec w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiaj 'lcy moze odst'tPic od umowy w terminie 30 dni od powzi«cia wiadomosci 0 tych 
okolicznosciach. Wykonawca moze z'ldac wyl'lcznie wynagrodzenia z tytulu wykonania 
cz«sci umowy, 

2) ogloszenia upadlosci, likwidacji lub rozwi'lzania firmy Wykonawcy, 
3) wydania nakazu zaj«cia maj'ltku Wykonawcy, 

2. Strony postanawiaj!j, ze Zamawiaj'lcy moze odst'tPic od umowy w przypadku realizowania 
zam6wienia przez Wykonawc« w spos6b sprzeczny lub niezgodny z postanowieniami umowy. 

3. Odst'tPienie od umowy, 0 kt6rym mowa w liSt. I i 2 powinno nast'tPic w formie pisemnej 
powilmo zawierac uzasadnienie pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia. 



4. W przypadku, 0 kt6rym mowa w ust. 1 i 2, Wykonawca moze :i:l\.dac wylqcznie wynagrodzenia 
naleznego z tytulu wykonania cz~sci umowy. 

§9 
Przedstawicielstwo stron 

Do realizacji zapis6w niniejszej umowy strony upowawily: 
a) Po stronie Wykonawcy: 

b) Po stronie Zamawiajqcego: 

§ 10 
Zmiany umowy 

1. Zamawiajqcy przewiduje mozliwosc dokonania zmian postanowien zawartej umowy 
w stosunku do trdci oferty w sytuacj i niemozliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, 
na uzasadniony wniosek w nast~pujqcych przypadkach: 
I ) gdy zmiana umowy w spos6b obiektywny jest korzystna dla Zamawiajqcego a na 

dokonanie tej zmiany wyraza zgod~ Wykonawca, 
2) dopuszczalne Sq wszelkie zmiany nieistotne rozumiane jako zmiany umowy wywolane 

przyczynami zewn~trznymi , kt6re w spos6b obiektywny uzasadniajq potrzeb~ tych zmian, 
niepowodujqce zachwiania r6wnowagi ekonomicznej pomi~dzy Wykonawcq 
a Zamawiajqcym, kt6re nie prowadzq r6wniez do zachwiania pozycji konkurencyjnej 
Wykonawcy w stosunku do innych Wykonawc6w biorqcych udzial w post~powaniu, jak 
tez nie prowadzq do zmiany kr~gu Wykonawc6w zdolnych do wykonania zam6wienia lub 
zainteresowanych udzialem w post~powaniu . 

3) Zamawiajqcy przewiduje mozliwosc dokonania zmian postanowien zawartej umowy 
w stosunku do lrdci oferty w przypadku wykorzystania wartosci zam6wienia okreslonej 
w § 5 ust.llit a) (dotyczy cz~sci 1*) lub w § 5 ust. 1 lit b) (dotyczy cz~sci II*), gdy 
zaistnieje potrzeba dokonania zakupu dodatkowych material6w w ramach posiadanych 
srodk6w finansowych. 

2. Zmiany ilosci przedmiotu zam6wienia zgodnie z § 2 ust. 6-9 oraz zmiana zakresu przedmiotu 
zam6wienia, o kt6rej mowa w § 2 ust. 10 nie wymagajq aneksu do umowy. 

§ll 
Postanowienia koncowe 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszq umowq majq zastosowanie przepisy ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. 
2. Zmiany niniejszej Umowy wymagajqformy pisemnej pod rygorem niewawosci. 
3. Ewentualne spory powstale w zwiqzku z realizacjq przedmiotu umowy b~dq rozstrzygane 
polubownie, a w przypadku braku porozumienia przez sqd powszechny wlasciwy dla siedziby 
Zamawiajqcego. 
4. Umow~ niniejszq sporzqdzono w trzech jednobrzmiqcych egzemp1arzach - jeden dla 
Wykonawcy i dwa dla Zamawiajqcego. 
5. Integralnq cz~sc umowy stanowi: 

1) wykaz rzeczowo-ilosciowy material6w biurowych i papierniczych - Zalqcznik Nr I.. .. , 
(dotyczy cz~sci 1*) 

2) wykaz rzeczowo-ilosciowy material6w eksploatacyjnych - Zalqcznik Nr 2 .... (dotyczy 
cz~sci II*) 

3) oferta Wykonawcy- Zalqcznik Nr 1 do Zaproszenia 
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