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UMOWA  A-ZP.384.200.2021 
 

zawarta w dniu  23.12.2021 r.  w Szczecinie pomiędzy: 

Uniwersytetem Szczecińskim, z siedzibą przy al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin, 

NIP 851-020-80-05, reprezentowanym przez: 

- Kanclerza US mgr inż. Andrzeja Jakubowskiego 

przy kontrasygnacie: 

- Kwestora US mgr Andrzeja Kucińskiego 

zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym 

 

a 

MAK Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kozacka 3, 87-100 Toruń, wpisaną do Rejestru 

Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu,  VII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000110400, REGON: 871211490, 

NIP: 9561999767 

reprezentowaną przez: 

Monikę Dudkiewicz - pełnomocnika       

zwaną dalej w treści umowy Wykonawcą 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania nr A-ZP.381.143.2021.AS w trybie 

podstawowym, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych  

(Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) – dalej PZP, zawarta została umowa następującej treści:

  

 

§ 1. 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa tonerów i tuszy oryginalnych dla 

Uniwersytetu Szczecińskiego w zakresie części nr 1, zgodnie z ofertą Wykonawcy 

stanowiącą załącznik nr 1 do umowy.  

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa Rozdział 2 SWZ oraz oferta Wykonawcy 

stanowiąca integralną część niniejszej umowy.  

3. Dostawy realizowane będą sukcesywnie według zamówień cząstkowych w terminie 3 dni 

kalendarzowych liczonych od dnia złożenia zamówienia przez jednostki organizacyjne US. 

Dostawa towaru będzie się odbywała każdorazowo na koszt i ryzyko Wykonawcy, tzn. 

dostarczanie zamówionego towaru do siedziby jednostki organizacyjnej  US wskazanej 

w zamówieniu. 

4. Przy każdorazowej dostawie Zamawiający ma prawo sprawdzić, czy dostarczony 

asortyment odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia. Jeżeli dostarczony towar nie 

będzie spełniał wymagań określonych w SWZ lub będzie posiadał wady, Wykonawca 

zabierze towar na własny koszt i zobowiązany jest do wymiany towaru lub do usunięcia 

wad w terminie określonym przez Zamawiającego. W przypadku przekroczenia terminu 

określonego przez Zamawiającego, Zamawiający  ma prawo naliczyć kary umowne 

zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2). W przypadku, gdy dostawa cząstkowa nie jest zgodna z opisem 

przedmiotu zamówienia, a została dostarczona do Zamawiającego kurierem, Zmawiający 

ma prawo zwrócić kurierem na koszt Wykonawcy ww. dostawę.  

5. Jeżeli Wykonawca po 3 wezwaniach do usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorach, nie 

usunie ich, to Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy zgodnie z § 7 i naliczyć kary 

umowne zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3). 
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6. Wszystkie dostarczone tusze winny posiadać co najmniej 6 miesięczny okres przydatności 

do użycia od daty dostarczenia do Uniwersytetu Szczecińskiego. 

7. W przypadku zaprzestania produkcji jakichkolwiek pozycji w trakcie trwania umowy, 

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dostarczanie 

innego produktu, zobowiązany jest on wtedy do dostarczenia próbek produktu celem 

przetestowania. Po przetestowaniu Zamawiający może wyrazić zgodę na dostarczanie go, 

jeśli nie będzie odbiegał jakościowo od zaproponowanego pierwotnie. 

8. W przypadku awarii sprzętu z przyczyn leżących po stronie dostarczonego materiału 

eksploatacyjnego Wykonawca zobowiązuję się do naprawy sprzętu w autoryzowanym 

serwisie oraz  pokrycia w całości szkód jakie awaria ta spowodowała. Wszelkie wymagane 

ekspertyzy związane z oceną uszkodzonego sprzętu na skutek kwestionowanych 

materiałów eksploatacyjnych, Wykonawca wykona na własny koszt. Ponadto na czas 

naprawy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na własny koszt i ryzyko sprzęt 

zastępczy, o parametrach nie gorszych niż zastępowany. 

 

§ 2. 

      Wynagrodzenie 

1. Wartość umowy zostaje określona na 308 142,00 PLN netto plus podatek 23 % VAT, co 

daje łącznie kwotę 379 014,66 PLN brutto (słownie złotych brutto: trzysta siedemdziesiąt 

dziewięć tysięcy czternaście złotych 66/100) i zawiera wszystkie składniki cenotwórcze. 

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za przedmiot umowy ceny jednostkowe 

zaproponowane w ofercie Wykonawcy. 

3. Strony postanawiają, że ceny jednostkowe określone w ust. 2,  będą obowiązywały przez 

okres ważności umowy, nie będą podlegały zmianom. 

4. Wartość umowy określona w ust. 1 jest wartością maksymalną zamówienia.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

1) zmian ilościowych w poszczególnych pozycjach przedmiotu zamówienia, przy 

zachowaniu maksymalnej wartości umowy (cena brutto oferty) oraz niezmienności cen 

jednostkowych podanych w ofercie wykonawcy; 

2) zmniejszenia wartości umowy do wysokości nakładów faktycznie poniesionych, 

z zastrzeżeniem, iż nie będą one niższe niż 80 % ceny oferty brutto. 

6. Wierzytelności wynikające z realizacje niniejszej umowy nie mogą być przenoszone przez 

Wykonawcę na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

 

§ 3. 

Rozliczenia stron 

1. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności przelewem, na konto Wykonawcy 

w banku Santander Bank Polska S.A. na rachunek 22 1500 1751 1217 5001 2524 0000 

w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury VAT za dostawy cząstkowe. 

2. Za termin zapłaty strony zgodnie uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

§ 4. 

Reprezentacja stron 

W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy:  

a) Zamawiającego reprezentować będzie:  

    Pan Mirosław Łatka tel.:  +48 91 444 1107 

oraz jednostki organizacyjne US; 

b) Wykonawcę reprezentować będzie: 

Pani Kamila Guździoł, tel. (56) 66 07 829, email: k.guzdziol@mak.com.pl 
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§ 5. 

Kary umowne i odszkodowania 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne w przypadku: 

1) nieterminowego wykonania dostawy lub wykonania jej niezgodnie z zamówieniem 

cząstkowym pod względem asortymentowym, jakościowym lub ilościowym – 

w wysokości 0,5 % za każdy dzień zwłoki, licząc od wartości netto danego 

zamówienia cząstkowego, nie mniej niż 50,00 PLN za każdy dzień zwłoki; 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,2 % za 

każdy dzień zwłoki, licząc od wartości netto danego zamówienia cząstkowego, nie 

mniej niż 20,00 PLN za każdy dzień zwłoki liczonego od dnia wyznaczonego przez 

Zamawiającego jako termin do usunięcia wad; 

3) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, 

o których mowa w § 7 ust. 1 lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy (niezależnych od Zamawiającego), w wysokości 10 % wynagrodzenia 

umownego netto określonego w § 2 ust. 1; 

4) W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto określonego  

w § 2 ust. 1. 

2. Odpowiedzialność Stron z tytułu zapłaty kar umownych ograniczona jest do 50 % 

maksymalnej wartości Umowy wskazanej w § 2 ust. 1. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego, gdyby 

wysokość poniesionej szkody przewyższała wysokość kar umownych. Łączna wysokość 

odszkodowania wraz z naliczonymi  karami umownymi nie przekroczy wysokości wartości 

umowy wskazanej w § 2 ust. 1” 

 

§ 6. 

Zmiana umowy 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

2. Zmiana umowy nastąpić może w następujących sytuacjach: 

1) w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT od towarów i usług; 

2) w przypadku gdy zmiana jest nieistotna w rozumieniu przepisów dotyczących 

zamówień publicznych, w szczególności łączna wartość zmian jest mniejsza od 10% 

wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, a zmiany te nie powodują 

zmiany ogólnego charakteru umowy, przy czym kolejne zmiany umowy w celu 

uniknięcia stosowania przepisów ustawy są niedopuszczalne; 

3) w przypadku konieczności przedłużenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy o czas 

opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie 

Przedmiotu Umowy w przypadku: 

a) siły wyższej, w tym klęski żywiołowej lub epidemii, 

b) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowanego przez lub 

dającego się przypisać Zamawiającemu. 

3. W okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii, strony zobowiązują się 

do niezwłocznego, wzajemnego informowania się o wpływie okoliczności związanych 

z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy. Strony potwierdzają ten wpływ 

dołączając oświadczenia lub dokumenty.  

4. Po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa 

w ust. 3 wpływają na należyte wykonanie umowy, strony niezwłocznie przystępują do 

rozpoczęcia procesu zmiany umowy zgodnie z art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
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kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.).  

5. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem art. 455 PZP jest niedopuszczalna.  

 

§ 7. 

Odstąpienie od  umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie 

wykonuje umowę. W takiej sytuacji Zamawiający przed odstąpieniem od umowy wzywa 

Wykonawcę do zmiany sposobu realizacji umowy wyznaczając mu odpowiedni termin, 

z zastrzeżeniem, że po upływie wyznaczonego terminu od umowy odstąpi. Zamawiający 

może odstąpić od umowy w ciągu 30 dni od bezskutecznego upływu wyznaczonego 

Wykonawcy terminu. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, bez zachowania 

okresu wypowiedzenia,, jeżeli wykazane zostanie, iż wykonawca w chwili zawarcia 

umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 PZP. 

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy 

w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, 

o których mowa w ust. 1 i 2, Wykonawca może żądać wynagrodzenia jedynie za część 

umowy wykonaną do daty odstąpienia, bez prawa dochodzenia odszkodowania z tego 

tytułu. 

 

§ 8. 

1. Wszelkie spory wynikające z Umowy lub z nią związane będą rozstrzygane przez Strony 

polubownie w drodze negocjacji prowadzonych w dobrej wierze. W przypadku 

nierozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej w terminie 60 dni od daty żądania 

złożonego przez jedną ze Stron, spór będzie podlegać rozstrzygnięciu przez sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego 

oraz ustawy PZP. 

 

§ 9. 

Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od dnia podpisania lub do wyczerpania 

kwoty, o której mowa w  § 2 ust. 1, w zależności od tego które zdarzenie wystąpi wcześniej.  

 

§ 10. 

Umowa została sporządzona w formie elektronicznej. 

 
 

 

 

        Wykonawca             Zamawiający 

 

 

 

……………………….     ………………………. 
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