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 Zaproszenie do składania ofert 

na dostawę materiałów eksploatacyjnych  
 

I. Nazwa i adres Zamawiającego:  

Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie  

z siedzibą w Świdniku  

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 18  

21-040 Świdnik 

tel./fax 081 46 48 879 

e-mail: katarzyna.kwiatkowska@lublin–wschod.sr.gov.pl  

NIP: 712-32-35-253   

REGON: 060716192 

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.lublin-wschod.sr.gov.pl  

Godziny pracy Sądu:  

- od 7:30 do 18:00 (w poniedziałki),  

-  od 7:30 do 15:30 (od wtorku do piątku). 

II. Tryb udzielenia zamówienia:  

1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).  

2. Warunki niniejszego postępowania mogą być zmienione do czasu złożenia ofert lub niniejsze 

postępowanie może być odwołane bez podania przyczyny w każdym czasie (tzw. unieważnienie 

postępowania). 

3. Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

III.  Nazwa przedmiotu zamówienia:  

1. Przedmiotem zamówienia jest: 

a) dostawa materiału eksploatacyjnego do drukarki HP M401A w ilości 50 sztuk; 

b) odbiór kaset po zużytych materiałach eksploatacyjnych dostarczonych przez 

Wykonawcę. 

2. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w niniejszym Zaproszeniu wskazane zostały 

normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-

3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza 

rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 

równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez 

niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.    

3. Zamawiający ocenia równoważność na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt VII 

ust. 3 lit e). 

IV.  Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

 30.12.51.10 – 5 Toner do drukarek laserowych/faksów 

 

 

http://www.lublin-wschod.sr.gov.pl/
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V. Termin wykonania zamówienia 

Termin wykonania zamówienia – od dnia zawarcia (podpisania) Umowy do dnia 31 marca 2020 r.  

VI. Wymagania związane z wykonaniem usługi:   

1. Zamawiający informuje, że w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do 

dostarczania materiałów eksploatacyjnych partiami - w formie zamówień cząstkowych 

(świadczeń częściowych) stosownie do potrzeb Zamawiającego. Zamawiający przewiduje, że 

zazwyczaj będzie to jedna dostawa częściowa w ciągu miesiąca. Wielkość i termin dostarczenia 

każdej partii materiałów eksploatacyjnych będzie wynikać z jednostronnej dyspozycji 

Zamawiającego, która przesłana będzie Wykonawcy pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 

Dostawy częściowe należy realizować najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych dla Zamawiającego 

od momentu złożenia dyspozycji przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczania materiałów eksploatacyjnych do 

pomieszczenia wyznaczonego przez Zamawiającego, znajdującego się w budynku położonym w 

Świdniku przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 18 (Miejsce Dostawy).  

3. Wykonawca zobowiązany będzie odbioru kaset po zużytych materiałach eksploatacyjnych 

dostarczonych przez Wykonawcę, w miejscu o którym mowa w pkt 2, nie rzadziej niż raz na 

kwartał. 

4. Wykonawca zapewnia i ponosi koszty: 

a) transportu związane z dostarczeniem materiałów eksploatacyjnych; 

b) należytego opakowania i zabezpieczenia materiałów eksploatacyjnych w czasie transportu, 

oraz ubezpieczenia. 

5. Za wszelkie szkody i uszkodzenia dostarczonych materiałów eksploatacyjnych, powstałe do 

czasu ich przekazania Zamawiającemu, odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

VII. Opis sposobu przygotowania ofert i wymagane dokumenty:  

1. Oferta winna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim i podpisana (imieniem i 

nazwiskiem) przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z aktualnym 

odpisem z właściwego rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo 

zaświadczeniem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)   lub 

udzielonym pełnomocnictwem. Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony 

własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten 

znak jest nieczytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska to znak musi być 

uzupełniony napisem (np. w formie pieczęci), z którego można odczytać imię i nazwisko 

podpisującego.  

2. Oferta powinna być rzetelna, kompletna i odpowiadać wszystkim warunkom zawartym w opisie 

przedmiotu zamówienia. Wszelkie zmiany i poprawki w treści oferty muszą być parafowane i 

datowane przez osobę/osoby podpisującą/e ofertę. Zamawiający nie przewiduje możliwości 

uzupełnienia oferty z inicjatywy Wykonawcy po terminie otwarcia ofert. 

3. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:  

a) Formularz Ofertowy – w załączeniu wzór formularza do ewentualnego wykorzystania - 

załącznik nr 2;  
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b) Formularz Cenowy – w załączeniu wzór formularza do ewentualnego wykorzystania - 

załącznik nr 3;  

c) wykaz wykonanych dostaw wraz z dowodami określającymi czy dostawy zostały 

wykonane należycie – Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 

trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej dwie dostawy 

odpowiedające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. Przez dostawę 

odpowiadającą swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia należy rozumieć 

dostawę materiałow eksploatacyjnych o wartości brutto co najmniej 19 000.00 zł 

(słownie: dziewietnaście tysięcy zł 00/100) każda. Przez wartość dostawy Zamawiający 

rozumie łączną wartość dostarczonych materiałow eksploatacyjnych w ramach jednej 

umowy. Przez jedną dostawę Zamawiający rozumie sumę dostaw w ramach jednej 

Umowy, jeżeli Wykonawca dokonywał dostaw sukcesywnych.    

Dowodami potwierdzjącymi czy dostawy zostały wykonane należycie są referencje 

bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były 

wykonywane np. Protokoły odbioru wraz z fakturą; 

d)  w przypadku pełnomocnictwa – pełnomocnictwo sporządzone w języku polskim i podpisane 

(imieniem i nazwiskiem) przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie 

z aktualnym odpisem z właściwego rejestru przedsiębiorców KRS albo zaświadczenia o wpisie 

do CEIDG (jeżeli dotyczy);   

e) producenckiego opisu oferowanego (-ych) produktu/produktów równoważnych (np. karty 

produktu), jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami 

określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, tj. w zakresie zapewnienia nie gorszej niż 

wskazanej dla produktu oryginalnego wydajności, pojemności, długości taśmy (a wykazanej 

przez Zamawiającego w kolumnie „d”  - „Wymagana minimalna wydajność tonera liczona dla 

standardowych stron formatu A4 dla tonerów do drukarek monochromatycznych, kolorowych   

Formularza Cenowego - załącznik nr 3 do Zaproszenia),   

z zastrzeżeniem, że:  

 wymieniony w ust. 3 w pkt. a) i b) dokument należy złożyć w formie oryginału; 

 wymienione w ust. 3 w pkt. c) i e) dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub 

kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; 

 wymienione w ust. 3 w pkt. d) pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie 

oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza. 

4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na 

Zamawiającego z dopiskiem: 

„Oferta na dostawę materiałów eksploatacyjnych” 

Sprawa: LWOG – 2402 – 78/19 

Nie otwierać przed dniem 24 września 2019 r. godzina 12:30”  

5. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Świdniku przy ul. Kard. S. 

Wyszyńskiego 18, sala konferencyjna – K005 w dniu 24 września 2019 r. o godzinie 12:30.  
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6. Termin składania ofert upływa dnia 24 września 2019 r. o godzinie 12:15.  

7. Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania pod warunkiem dostarczenia 

ich do Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku nie później niż do 

dnia 24 września 2019 r. do godziny 12:15 włącznie. 

8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nie doręczenie w terminie na miejsce składania 

lub wcześniejsze otwarcie ofert oznaczonych w inny sposób. 

9. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po terminie wyznaczonym na składanie ofert, zostaną 

odesłane bez otwierania niezwłocznie.  

10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu.  

11. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.   

12. Oferty budzące wątpliwości mogą być przedmiotem zapytania Zamawiającego o wyjaśnienie 

ich treści. Zamawiający ma prawo wezwania Wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty, a w 

przypadku braku złożenia wyjaśnień do odrzucenia oferty. 

13. Oferty nie spełniające wymogów określonych w postępowaniu będą odrzucane, z 

zastrzeżeniem postanowień pkt VII.5. 

VIII. Kryterium oceny ofert 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający 

będzie stosował niżej podane kryteria i ich znaczenie w każdym z czterech zadań: 

 
Lp. 

 
Kryterium 

 
Waga 

 
1. 

 
Cena 

 
50 

2. 
 

Czas wykonania konserwacji 
 

10 

3. Rodzaj materiałów eksploatacyjnych 
 

40 

 

1)  W kryterium „cena” Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o wzór: 

Ilość punktów = (Cmin / Cn) x 50 % x 100 

Cmin– cena najniższa 

 Cn – cena rozpatrywanej oferty. 

Liczba punktów będzie liczona do dwóch miejsc po przecinku. 

W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 50 pkt. 

2) W kryterium „czas wykonania konserwacji” dokonana zostanie z zastosowaniem 

następujących zasad:   

a) czas wykonania konserwacji, do którego odnosi się to kryterium, dotyczy konserwacji, 

o której mowa w § 8 ust. 10 wzoru Umowy (załącznik nr 4 do Zaproszenia); 

b) czas wykonania konserwacji należy określić przez wskazanie liczby godzin; 

c) maksymalny możliwy do zaoferowania czas wykonania konserwacji wynosi 6 godzin 

(liczonych w godzinach (oknach) od 07:30 do 15:30 w dni pracujące dla 

Zamawiającego). 

 UWAGA: oferta zawierająca czas wykonania konserwacji przekraczający 6 godzin 

zostanie odrzucona jako niezgodna z Zaproszeniem;  
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d) zaoferowane godziny będą liczone od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego, które to 

zgłoszenia będzie dokonywane w dni pracujące dla Zamawiającego (od poniedziałku do 

piątku) w godzinach (oknach) od 07:30 do 15:30; 

e) Ocena ofert w tym kryterium dokonana zostanie z zastosowaniem następujących zasad:     

-  oferta zawierająca czas wykonania konserwacji urządzenia do 2 godzin włącznie od 

momentu zgłoszenia (liczonych w godzinach (oknach) od 07:30 do 15:30 w dni pracujące 

dla Zamawiającego) – otrzyma 100 pkt, 

-  oferta zawierająca czas wykonania konserwacji urządzenia od 2 do 3 godzin włącznie od 

momentu zgłoszenia (liczonych w godzinach (oknach) od 07:30 do 15:30 w dni pracujące 

dla Zamawiającego) – otrzyma 50 pkt, 

-  oferta zawierająca czas wykonania konserwacji urządzenia od 3 do 5 godzin od momentu 

zgłoszenia (liczonych w godzinach (oknach) od 07:30 do 15:30 w dni pracujące dla 

Zamawiającego) – otrzyma 10 pkt. 

W kryterium „czas wykonania konserwacji”  Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o 

wzór:  

K   =   Ka x 10 %           

gdzie: 

K -  oznacza liczbę uzyskanych punktów w kryterium czas wykonania konserwacji, 

Ka - oznacza liczbę punków przyznanych ocenianej ofercie za czas wykonania konserwacji, 

W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 10 pkt.  

Uwaga: Brak wskazania liczby godzin (brak wypełnienia) skutkuje przyjęciem, że 

Wykonawca oferuje 6 godzinny czas wykonania konserwacji. W przypadku wskazania 

w ofercie czasu konserwacji w niepełnych godzinach np.: 45 minut, 4 godziny 30 minut, 

5 godzin 5 minut – Zamawiający dokonuje zaokrąglenia w górę do pełnej godziny, czyli 

odpowiednio 1 godzina, 5 godzin, 6 godzin.                    

3) Ocena w kryterium „rodzaj materiałów eksploatacyjnych” dokonana zostanie z 

zastosowaniem następujących zasad:   

R   =   Ra x 40 %            

gdzie: 

R - przyznane punkty w kryterium rodzaj materiałów eksploatacyjnych, 

Ra - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie za rodzaj materiałów eksploatacyjnych. 

W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 pkt. 

  Ocena ofert w kryterium rodzaj materiałów eksploatacyjnych dokonana zostanie z 

zastosowaniem następujących zasad: 

-  oferta zawierająca wyłącznie materiały eksploatacyjne 

zalecane przez producentów urządzeń                                                 – 100 pkt, 

-  oferta, która zawiera 50 %  i powyżej asortymentu liczonego w sztukach (wg. Liczby podanej 

w Formularzu cenowym)  zalecanego przez producentów urządzeń, ale nie zawiera wyłącznie 

takich materiałów eksploatacyjnych      -    50 pkt 

-              oferta, która zawiera poniżej 50 % asortymentu liczonego w sztukach (wg. Liczby podanej w      
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               Formularzu cenowym)  zalecanego przez producentów urządzeń 

zalecane przez producentów urządzeń        – 10 pkt, 

-  oferta nie zawierająca materiałów eksploatacyjnych  

zalecanych przez producentów urządzeń         – 5 pkt.  

2.  Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów w 

ocenie końcowej. Ocena końcowa zostanie dokonana przez zsumowanie końcowej punktacji 

przyznanej ofercie w kryterium „cena,” „czas wykonania konserwacji” oraz „rodzaj materiałów 

eksploatacyjnych”. Maksymalna punktacja wynosi 100 pkt.  

3. W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do 

dwóch miejsc po przecinku, lub z większą dokładnością, jeżeli przy zastosowaniu wymienionego 

zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów.  

4. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących 

treści złożonej oferty.  Zamawiający ma prawo wezwania Wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty, a  

w przypadku braku złożenia wyjaśnień do odrzucenia oferty. 

5.  Zamawiający udzieli zamówienia publicznego Wykonawcy, którego oferta w toku oceny ofert nie 

zostanie odrzucona i zostanie uznana za najkorzystniejszą, tzn. otrzyma największą liczbę punków 

na podstawie kryteriów opisanych w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 6. 

6. W przypadku, gdy dwóch lub więcej Wykonawców uzyskało taką samą liczbę punktów,  

za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone 

oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcę, który uzyskał wyższa 

liczbę punktów w kryterium „rodzaj materiałów eksploatacyjnych”. Jeżeli dwóch lub więcej 

Wykonawców uzyskało taką samą liczbę punktów w tych dwóch kryteriach Zamawiający 

wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 

Zamawiającego ofert dodatkowych, z zastrzeżeniem, ze zmiana w takiej ofercie może 

dotyczyć wyłącznie obniżenia ceny.  

7.  W toku oceny ofert Zamawiający może poprawiać w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe 

(z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek) oraz inne omyłki polegające 

na niezgodności oferty z zaproszeniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie 

zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, z zastrzeżeniem, że ww. 

czynności Zamawiający wykona przed ustaleniem rankingu ofert.  

8. Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów wyłącznie w zakresie wskazanym 

w pkt VII ust. 3 lit c), d) i e).  

9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom 

określonym w niniejszym Zaproszeniu oraz w Załącznikach i która została oceniona zgodnie z 

postanowieniem ppkt 1 jako najkorzystniejsza. 

10. Oferty nie spełniające wymogów określonych w postępowaniu będą odrzucane.  

IX. Postanowienia końcowe.  

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zaproszeniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego.   
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2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania niniejszego postępowania w każdym czasie 

bez podania przyczyny lub zmiany postanowień Zaproszenia przed terminem składania ofert.  

3. Sądem właściwym dla rozpoznawania wszelkich sporów wynikających z niniejszego 

postępowania jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.   

X. Informacja zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO 

Informacja 

zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO 

Tożsamość i dane kontaktowe 

Administratora  ewentualnie tożsamość i dane 

kontaktowe przedstawiciela Administratora 

Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w 

Lublinie z siedzibą w Świdniku  

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 18  

21-040 Świdnik 

tel. 081 46 48 704 

fax. 081 46 48 704 

Inspektor Ochrony Danych    Iwona Hećko – Umińska 

E-mail: support@inbase.pl  

Tel. 22 350 01 40 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przetwarzanie jest niezbędne do  realizacji 

umowy oraz wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO 

Cel przetwarzania danych osobowych Celami przetwarzania danych osobowych 

jest przeprowadzenie procedury udzielenia 

zamówienia publicznego 

Informacja o przetwarzaniu na podstawie  prawnie 

uzasadnionych interesach realizowanych przez 

administratora lub przez stronę trzecią 

Nie dotyczy 

Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców Otrzymane dane osobowe mogą zostać 

przekazane innym oferentom na zasadach 

określonych przepisami prawa w 

mailto:support@inbase.pl
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przypadku wniesienia środków ochrony 

prawnej oraz  firmie zajmującej się 

niszczeniem dokumentów po upływie 

okresu ich przechowywania w Sądzie 

Zamiar przekazania danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz 

informacje o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez 

Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub w 

przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 

47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi, wzmiankę o 

odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz 

o Możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu 

udostępnienia danych 

 Nie dotyczy 

Okres, przez który dane osobowe będą 

przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, informacja 

o kryteriach ustalania tego okresu 

Okres przechowywania dokumentacji 

postepowania o udzielenie zamówienia 

publicznego tj. okres, o którym mowa w 

art. 97 ustawy w przypadku wykonawców, 

którym Zamawiający nie udzielił 

zamówienia.  

W przypadku wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza, 

okres równy okresowi gwarancji i rękojmi, 

nie krótszy jednak niż do dnia 

rozstrzygnięcia roszczeń stron 

Informacja o prawie do żądania od Administratora 

dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, 

której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia 

Osoba, której dane dotyczą posiada: 

1. Prawo dostępu do przetwarzanych 

przez Administratora jej danych 

osobowych zgodnie z Art. 15 RODO i 

może żądać od Administratora 

potwierdzenia, czy dane są 

przetwarzane i w jakim zakresie. 

2. Prawo do żądania sprostowania 

danych zgodnie z art. 16 RODO. 

3. Prawo do żądania usunięcia danych 

zgodnie z art. 17 RODO. 

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania 

danych zgodnie z art. 18 RODO. 
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Administrator powiadomi osobę o 

sprostowaniu, usunięciu lub o 

ograniczeniu przetwarzania danych 

zgodnie z art. 19 RODO 

Informacja o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia 

danych 

  

Osoba, której dane dotyczą posiada: 

- prawo do złożenia sprzeciwu co do 

przetwarzania jej danych w sytuacjach i na 

zasadach określonych w art. 21 RODO 

- prawo do otrzymania jej danych w 

ustrukturyzowanym, powszechnie 

używanym formacie nadającym się do 

odczytu maszynowego oraz prawo do 

przesłania tych danych innemu 

administratorowi na zasadach określonych 

w art. 20 RODO 

Informacja o prawie do cofnięcia zgody (jeśli dane 

przetwarza się na podstawie zgody) w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem 

  

Nie dotyczy – dane nie są przetwarzane 

na podstawie zgody 

Informacja o prawie wniesienia skargi do organu 

nadzorczego 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa 

Informacja o wymogu podania danych (wymóg 

ustawowy lub umowny lub warunek zawarcia umowy) 

oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana 

do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje 

niepodania danych 

Podanie danych osobowych jest 

dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji 

wymienionych celów zbierania danych. 

Niepodanie danych osobowych skutkuje 

brakiem możliwości wzięcia udziału w 

procedurze udzielenia zamówienia 

publicznego 
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Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu 

decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 

ust. 1 i 4 oraz istotne informacje o zasadach ich 

podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych 

konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, 

której dane dotyczą 

Administrator nie będzie podejmować 

decyzji w sposób zautomatyzowany, w 

tym profilować otrzymanych danych 

osobowych 

Informacja o planowanym przetwarzaniu w innym celu 

ich przetwarzania 

Administrator nie będzie przetwarzał 

danych osobowych w innym celu niż 

wskazany w Informacji powyżej 

 
XI. Wykaz załączników:  

a) nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. 

b) nr 2 – Formularz Ofertowy. 

c) nr 3 – Formularz Cenowy.   

d) nr 4 – wzór Umowy.  

e) nr 5 – wzór wykazu dostaw.  
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Załącznik nr 1 do Zaproszenia  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia   

 

 Wymagania Zamawiającego dotyczące zamawianych materiałów eksploatacyjnych 

oraz zasad odbioru kaset po zużytych materiałach 

eksploatacyjnych dostarczonych przez Wykonawcę 

1. Dostarczone materiały eksploatacyjne wyszczególnione w tabeli poniżej, mają być oryginalne tj. 

wyprodukowane przez producenta urządzenia albo lub równoważne oryginalnym z wyłączeniem 

materiałów do urządzeń, które objęte są gwarancją, które musza być oryginalne.  

Przez pojęcie „równoważne“ Zamawiający rozumie produkt kompatybilny ze sprzętem 

(urządzeniem) do którego jest zamówiony (tj. że równoważne materiały eksploatacyjne nie powodują 

ograniczeń funkcji i możliwości sprzętu oraz nie wpływają na jego awaryjność oraz jakość wydruku 

opisanych w warunkach technicznych producenta sprzętu, zapewniają pełną kompatybilność z 

oprogramowaniem urządzeń drukujących, przede wszystkim produkty równoważne, po 

zainstalowaniu w urządzeniu, powinny umożliwiać uzyskanie poprawnych informacji drukowanych 

na stronie stanu materiału lub informacji o kasecie drukującej tj. informowanie o liczbie 

wydrukowanych stron na zainstalowanym tonerze oraz poziomie zużycia tonera - o ile umożliwia to 

funkcjonalność urządzenia). 

W przypadku zaoferowania materiałów eksploatacyjnych równoważnych, zgodnie z art. 30 

ust. 5 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że oferowane przez niego 

materiały eksploatacyjne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez 

Zamawiającego, Zamawiający żąda przedstawienia przez Wykonawcę oferującego produkt 

równoważny względem tego produktu (tych produktów) dowodu na spełnienie tzw. 

minimalnych przesłanek równoważności tj.: 

 producenckiego opisu oferowanego (-ych) produktu/produktów równoważnych (np. karty 

produktu), jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub 

cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, tj. w zakresie zapewnienia nie 

gorszej niż wskazanej dla produktu oryginalnego wydajności, pojemności, długości taśmy 

(a wykazanej przez zamawiającego w kolumnie „e”  - „Wymagana minimalna wydajność 

tonera liczona dla standardowych stron formatu A4 (zgodnie z normą ISO/IEC 19752 lub 

równoważną normą dla tonerów do drukarek monochromatycznych/minimalna wydajność 

tonera dla tonerów do drukarek kolorowych Formularza Cenowego - załącznik nr 3 do 

Zaproszenia). Przez producencki opis rozumie się informację sporządzony przez 

producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, nawet jeżeli zamieszczony 

jest on jest na stronach internetowych. Zamawiający żąda, aby opis był poświadczony 

przez Wykonawcę jako autentyczny w znaczeniu pochodzenia opisu od 

producenta/przedstawiciela producenta. 

2. Materiały eksploatacyjne muszą być fabrycznie nowe, nie noszące śladów uszkodzeń zewnętrznych 

oraz uprzedniego używania. Za fabrycznie nowy nie uznaje się wyrobu, gdzie pojemnik został jedynie 



LWOG-2402-78/19 
 
 

12 
 

wyczyszczony i ponownie napełniony, tzw. regenerowany. 

3. Materiały eksploatacyjne muszą posiadać na opakowaniu unikalny kod kreskowy umożliwiający 

identyfikację producenta w międzynarodowej organizacji GS1 po numerze GNIN (Globalny Numer 

Jednostki Handlowej). 

4. Materiały eksploatacyjne do urządzeń firm HP muszą posiadać na opakowaniu unikalny numer 

produktu (np. seryjny) nadany przez producenta, pozwalający na jego jednoznaczną identyfikację. 

5. Ilekroć w treści Zaproszenia w tym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia wskazane 

zostały normy, znaki towarowe lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do zagwarantowania poprawnej jakości drukowania do wyczerpania 

środka barwiącego w okresie przydatności do użycia. 

7. Zamawiający wymaga, aby dostarczona materiały eksploatacyjne objęte były 24 miesięczną 

gwarancją liczoną od dnia podpisania przez obie Strony ich protokołu odbioru. 

8. Wykonawca odpowiada za uszkodzenie urządzeń drukujących spowodowane używaniem 

zaoferowanych materiałów eksploatacyjnych. 

9. W przypadku dostarczenia materiałów eksploatacyjnych, których użycie spowoduje uszkodzenie 

urządzenia drukującego, potwierdzone przez przedstawiciela autoryzowanego serwisu producenta 

urządzeń - Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia tych uszkodzeń w autoryzowanym 

serwisie producenta urządzeń na swój koszt w terminie do 7 dni kalendarzowych liczonych od daty 

zgłoszenia (drogą faksową lub elektroniczną) uszkodzenia przez Zamawiającego oraz do zwrotu 

kosztów związanych z wydaniem opinii/ekspertyzy, jeżeli wskazuje ona, iż uszkodzenie nastąpiło z 

ww. powodu.  

10.  W przypadku, gdy czas naprawy urządzenia, o którym mowa w ust. 9 przekroczy 3 dni robocze 

dla Zamawiającego, Wykonawca na swój koszt, w terminie do 2 dni roboczych dla Zamawiającego 

liczonych od dnia zgłoszenia dokonanego przez Zamawiającego (drogą elektroniczną lub faksową) 

dostarczy Zamawiającemu na czas naprawy urządzenie zastępcze o takich samych lub wyższych 

parametrach i funkcjonalności wraz z materiałami eksploatacyjnymi przeznaczonymi do 

dostarczonego urządzenia zastępczego w ilości wystarczającej na czas naprawy urządzenia. 

11. W przypadku trwałego uszkodzenia urządzenia drukującego z przyczyn, o których mowa w ust. 8 

w zw. z ust. 9 (braku możliwości dokonania naprawy) Wykonawca zobowiązany będzie do 

dostarczenia w terminie do 5 dni roboczych dla Zamawiającego liczonych od zgłoszenia przez 

Zamawiającego (drogą elektroniczną lub faksową) fabrycznie nowego urządzenia o takich samych 

lub wyższych parametrach (standardzie i funkcjonalności). 

12. W przypadku, gdy dostarczony materiał eksploatacyjny spowoduje konieczność konserwacji 

urządzenia (np. czyszczenie wnętrza drukarki spowodowane wysypywaniem się tonera, wymianę 

elementów eksploatacyjnych tj. rolek, wałków, fuserów itp.) Wykonawca zobowiązany będzie do 

wykonania konserwacji urządzenia na własny koszt w całym okresie używania dostarczonych 

materiałów eksploatacyjnych. Zobowiązanie, o którym mowa powyżej powinno być wykonane w 

czasie nie dłuższym niż 6 godzin liczonych od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego 

konieczności przeprowadzenia konserwacji urządzenia. Zgłoszenia dokonywane będą pocztą 

elektroniczną lub drogą faksową w dni robocze dla Zamawiającego (od poniedziałku do piątku) w 
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godzinach od 07:30 do 15:30. Czas wykonania konserwacji urządzenia liczony będzie w godzinach 

od 07:30 do 15:30 w dni pracujące dla Zamawiającego. 

W związku z tym, że czas wykonania konserwacji, o której mowa powyżej stanowi kryterium 

oceny ofert, określona w umowie maksymalna liczba godzin na wykonanie konserwacji 

urządzenia odpowiadać będzie liczbie godzin wskazanej przez Wykonawcę w złożonej 

ofercie. Zamawiającemu przysługuje prawo do przeprowadzenia konserwacji urządzenia 

wraz z wymianą elementów eksploatacyjnych na koszt Wykonawcy w przypadku 

przekroczenia podanego przez Wykonawcę czasu wykonania konserwacji o 2 godziny 

(umowne wykonanie zastępcze). 

13. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać materiały eksploatacyjne spełniające wymagania 

Zamawiającego i zgodne z zaoferowanymi przez Wykonawcę. W tym celu Zamawiający wymaga, 

aby Wykonawca wypełnił kolumny oznaczone literami „f” i „g” tabeli zamieszczonej w Formularzu 

Cenowym (załącznik nr 3 do Zaproszenia). Opis zamieszczony przez Wykonawcę w ww. 

kolumnach traktowane będą jako zobowiązanie Wykonawcy dotyczące dostarczanych przez niego 

materiałów eksploatacyjnych, a także będą służyły Zamawiającemu do sprawdzenia, czy 

dostarczone przez wybranego Wykonawcę materiały eksploatacyjne są zgodne z zaoferowanymi. 

UWAGA: 

W przypadku nie uzupełnienia przez Wykonawcę kolumny „f” lub „g” albo wpisania słowa oryginał 

lub równoznacznego – Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca oferuje materiał eksploatacyjny 

wskazany w kolumnie „c” „Symbol materiału eksploatacyjnego zalecanego przez producenta” 

Formularza Cenowego.  

14. Dostarczane w ramach Umowy materiały eksploatacyjne muszą posiadać, na opakowaniach 

zewnętrznych: informację o producencie, nazwę (symbol) materiału eksploatacyjnego, opis 

zawartości, wskazanie urządzenia/urządzeń do jakiego/jakich dany materiał eksploatacyjny jest 

przeznaczony. Brak ww. informacji stanowi wadę towaru. 

15. Zamawiający informuje, że w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do 

dostarczania materiałów eksploatacyjnych partiami - w formie zamówień cząstkowych (świadczeń 

częściowych) stosownie do potrzeb Zamawiającego. Zamawiający przewiduje, że zazwyczaj 

będzie to jedna dostawa częściowa w ciągu miesiąca. Wielkość i termin dostarczenia każdej partii 

materiałów eksploatacyjnych będzie wynikać z jednostronnej dyspozycji Zamawiającego, która 

przesłana będzie Wykonawcy pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Dostawy częściowe 

należy realizować najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych dla Zamawiającego od momentu złożenia 

dyspozycji przez Zamawiającego. 

16. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczania materiałów eksploatacyjnych do pomieszczenia 

wyznaczonego przez Zamawiającego, znajdującego się w budynku położonym w Świdniku przy ul. 

Kard. S. Wyszyńskiego 18 (Miejsce Dostawy).  

17. Wykonawca zobowiązany będzie odbioru kaset po zużytych materiałach eksploatacyjnych 

dostarczonych przez Wykonawcę, w miejscu o którym mowa w pkt 16, nie rzadziej niż raz na 

kwartał. 
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  Szczegółowe informacje (wymagania) dotyczące zamawianych materiałów eksploatacyjnych. 
 
 

L.p. 

Typ urządzenia do 

którego Wykonawca 

zobowiązany jest 

zaoferować 

materiały 

eksploatacyjne 

Symbol 

materiału 

eksploatacyjne

go zalecanego 

przez 

producenta 

urządzenia 

Wymagany materiał 

eksploatacyjny, 

cartridge z:  

Wymagana 

minimalna 

wydajność tonera  

liczona dla 

standardowych 

stron formatu A4 

(zgodnie z normą 

ISO/IEC 19752 

(lub równoważną 

normą) dla 

tonerów do 

drukarek 

monochromatyczn

ych) / minimalna 

wydajność bębna 

J.m. Ilość 

1 HP M401A CF280A TONER CZARNY 2 700 str. szt. 50 
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Załącznik nr 2 do Zaproszenia 

Formularz Ofertowy 

 

1. Pełna nazwa Wykonawcy: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2. NIP:  ………………………………………………………………………………………….. 

REGON: ……………………………………………………………………………………… 

3. Adres siedziby Wykonawcy:  

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

4. Adres korespondencyjny: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

5. Telefon: 

………….……………………………………………………………………………………… 

6. Fax.: 

…………………………………………………………………………………………………. 

7. E-mail: 

…………………………………………………………………………………………………. 

8. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:  

cenę netto: ……………………………………………………………………………………………. 

słownie:………………………………………………………………………………………………... 

cenę brutto: …………………………………………………………………………………………... 

słownie: ………………………………………………………………………………………………..          

……………………………….. – godzinny czas wykonania konserwacji     

Czas wykonania konserwacji należy podać w godzinach. Czas wykonania konserwacji stanowi 

kryterium oceny ofert. Szczegółowe informacje dotyczące oceny oferty w tym zakresie podane 

zostały w pkt. VIII Zaproszenia. Brak wskazania liczby godzin (brak wypełnienia) skutkuje 

przyjęciem, że Wykonawca oferuje 6 godzinny czas wykonania konserwacji. W przypadku 

wskazania czasu konserwacji w niepełnych godzinach np.: 45 minut, 4 godziny 30 minut, 5 godzin 

5 minut – Zamawiający dokonuje zaokrąglenia w górę do pełnej godziny, czyli odpowiednio 1 

godzina, 5 godzin, 6 godzin. 

Ponadto deklaruję:  

a) termin realizacji dostawy częściowej  -  3 dni liczone od dnia złożenia przez 

Zamawiającego dyspozycji (zapotrzebowania); 

b) warunki płatności: przelew do 21 dni. 
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9. Oświadczam/y, że: 

-  powyższa cena zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego 

świadczenia umownego;  

 -  oferuję/my przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami i warunkami opisanymi przez      

     Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Zaproszenia. 

- oferowane przeze mnie/przez nas materiały eksploatacyjne będące przedmiotem zamówienia 

oraz ich wprowadzenie do obrotu nie naruszają przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231  ze zm.) i ustawy z dnia 30 

czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tj. Dz. U. U. z 2017, poz.776 ze zm.);  

-  ponoszę/ponosimy odpowiedzialność względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne 

materiałów eksploatacyjnych objętych przedmiotem zamówienia, w tym również za ewentualne 

roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub 

przemysłowej, w szczególności praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe 

oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z 

wprowadzaniem Towarów do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;  

-  na żądanie Zamawiającego zwolnię/zwolnimy Zamawiającego od ewentualnych roszczeń osób 

trzecich wynikających z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw 

autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory 

użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem do obrotu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

10.  Zapoznałem/am się/zapoznaliśmy się z Zaproszeniem do składania ofert i nie wnoszę/wnosimy 

żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem/am/ uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania 

oferty. 

11.  Uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia wyznaczonego jako 

termin składania ofert. 

12. Zawarty wzór umowy (załącznik nr 4) został przeze mnie/przez nas zaakceptowany  

i zobowiązuję/my się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy zgodnej z tym wzorem 

umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

13.  Moja/nasza sytuacja finansowa oraz zdolności techniczne i zawodowe pozwalają na należyte 

wykonanie przeze mnie/przez nas przedmiotu zamówienia. 

  

 

         ……………………, dnia ……………………….. 

 

      ……………………………………………………… 

       podpis osoby uprawnionej 

 

 

 

           



LWOG- 2402-78/19 

17 
 

  Załącznik nr 3 do Zaproszenia 
……………………….                                                                                                                                        

WZÓR FORMULARZA CENOWEGO 

Obliczenie kosztów dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarki 

 

Lp. 

 

Typ urządzenia, 

w którym ma 

być 

zastosowany 

materiał 

eksploatacyjny 

Symbol 

materiału 

eksploatacyjneg

o zalecanego 

przez 

producenta 

urządzenia 

 

 

 

 

 

Rodzaj materiału 

eksploatacyjnego 

Wymagana 

minimalna 

wydajność tonera 

liczona dla 

standardowych 

stron formatu A4 

(zgodnie z 

normą ISO/IEC 

19752 (lub 

równoważną 

normą)  dla tonerów 

do drukarek 

monochromatyczny

ch  / 

minimalna 

wydajność tonera 

dla tonerów do 

drukarek 

kolorowych/ 

minimalna 

wydajność tuszu  

 
 

Symbol materiału 

eksploatacyjnego 

oferowanego 

przez 

Wykonawcę*  

 

 

Producent 

materiału 

eksploatacyjnego 

oferowanego 

przez 

Wykonawcę*  

Wymagan

a ilość 

(szt) 

Cena      

jednostkow

a 

netto 

za sztukę 

Wartość 

netto 

(zł) 

 

Stawka 

VAT 

(  w % ) 

Kwota 

podatku 

VAT 

(zł) 

Wartość 

brutto 

(zł) 

 

a) b) c) 
 

d) e) f) 
 

g) h) i) j) =  h) x i) k) l) = j) x k)     ł) = j) + l) 

1 

 
HP M401A CF280A 

 
TONEREM 

CZARNYM 
2 700 str. 

    
50 
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Informacja dla Wykonawców: 

1) zaoferowaną wartość netto i brutto w zakresie poz. 1 z kolumny oznaczonej literami „j” i „ł”) należy wpisać odpowiednio w pkt  1 Formularza Ofertowego. 

2) w kolumnie oznaczonej lit. „i” należy podać cenę pojedynczego materiału eksploatacyjnego bez względu na sposób pakowania. 

 

Objaśnienia:  

*  W przypadku wpisania przez Wykonawcę w kolumnie „f” lub „g” słowa „oryginał” lub równoznacznego lub nie wpisania w ogóle symbolu lub producenta 

Zamawiający przyjmie, że do pozycji do których odnosiło się to określenie, albo jego brak - Wykonawca zaoferował materiał eksploatacyjny zalecany 

przez producenta urządzenia podany w kolumnie oznaczonej lit. „c”.       

 

                                                                                                                                           …………………………………………………. 

(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania 
Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu) 
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  Załącznik nr 4 do Zaproszenia 
WZÓR  

UMOWA NR LWOG-2403-…../19 

z dnia …………………………………………….. 

   

Niniejsza umowa, zwana dalej „Umową” została zawarta po przeprowadzeniu postępowania  

o zamówienie publiczne na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) pomiędzy: 

Skarbem Państwa – Sądem Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 

21-040 Świdnik, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 18 

NIP: 712-32-35-253,  REGON: 060716192 

reprezentowanym przez: 

....................................................................................................................................................... 

zwanym dalej w treści Umowy „Zamawiającym” 

a 

....................................................................................................................................................... 

z siedzibą w ..............., przy ul. ..................................................................................................., 

wpisaną/ym do rejestru KRS .................................................................................. lub Centralnej 

Informacji Gospodarczej  

NIP: ………………………………REGON………………….. 

reprezentowaną/ym przez: 

1) ....................................................................................................................................................... 

2) ....................................................................................................................................................... 

zwaną/ym dalej w treści Umowy „Wykonawcą”  

 Słownik 

§ 1. 

Następujące terminy występujące w Umowie będą interpretowane we wskazany poniżej sposób: 

a) „Umowa” oznacza niniejszą umowę w sprawie Zamówienia Publicznego na dostawę materiałów 

eksploatacyjnych do drukarek zawartą między Zamawiającym i Wykonawcą wraz z załącznikami do 

tej Umowy. 

b) „Usługi” oznaczają usługi towarzyszące dostawie materiałów eksploatacyjnych, takie jak: transport, 

ubezpieczenie oraz wszelkie inne usługi dodatkowe niezbędne do wykonania Zamówienia 

Publicznego. 

c) „Strona” oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności od kontekstu; a „Strony” oznacza 

łącznie Zamawiającego i Wykonawcę. 

d) „Miejsce Dostawy/Odbioru” oznacza miejsce dostawy materiałów eksploatacyjnych, albo odbioru 

kaset po zużytych materiałach eksploatacyjnych, którym jest pomieszczenie wyznaczone przez 

Zamawiającego znajdujące się w budynku zajmowanym przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w 

Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 18 w Świdniku.  

e) „Zamówienie Publiczne” oznacza zamówienie publiczne w rozumieniu obowiązujących przepisów o 

zamówieniach publicznych, w wyniku którego doszło do zawarcia Umowy. 
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Przedmiot Umowy i zasady dostawy i odbioru 

§ 2. 

1. Na podstawie Umowy Wykonawca zobowiązuje się:  

a)  dostarczyć Zamawiającemu i przenieść na Zamawiającego własność materiałów 

eksploatacyjnych,  

b)  obierać kasety po zużytych materiałach eksploatacyjnych dostarczonych przez Wykonawcę. 

2.  Wykaz zamawianych materiałów eksploatacyjnych oraz ich opis i ilości zostały wyszczególnione w 

załączniku nr 2 do Umowy, który tożsamy jest z załącznikiem nr 1 do Zaproszenia. 

3.  Dostarczane materiały eksploatacyjne muszą być fabrycznie nowe, nie używane i nie mogą nosić 

śladów uszkodzeń zewnętrznych.   

4. Ilość materiałów eksploatacyjnych objęta zamówieniem może ulec zmniejszeniu w trakcie 

obowiązywania Umowy w granicach 10% maksymalnej wartości brutto Umowy, bez wymogu 

odrębnej akceptacji przez Wykonawcę (prawo opcji). Z tytułu zmniejszenia Wykonawcy nie 

przysługuje żadne roszczenia w tym prawo dochodzenia odszkodowania ani kar umownych. Prawo 

opcji Zamawiający ma prawo zrealizować do końca okresu obowiązywania umowy poprzez złożenie 

oświadczenia Wykonawcy. 

§ 3. 

1.  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Umowy z należytą starannością.  

2.  Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego realizowania przedmiotu Umowy do dnia 

…………………………………. licząc od daty zawarcia Umowy, oraz odbioru kaset po zużytych 

materiałach eksploatacyjnych, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. 

3.  Umowa zostaje zawarta do dnia 31 marca 2020 r. nie dłuższy jednak niż do osiągnięcia 

maksymalnej wartości Umowy brutto, o której mowa w  § 9 ust. 1. 

4. Wykonawca gwarantuje terminowość dostaw i odbiorów.   

§ 4. 

1.  Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania materiałów eksploatacyjnych partiami (w formie 

dostaw częściowych), stosownie do potrzeb Zamawiającego przez cały okres obowiązywania 

Umowy.           

2.  Wielkość i termin dostarczenia każdej partii materiałów eksploatacyjnych, wynikać będzie 

z jednostronnej dyspozycji Zamawiającego (zamówienie cząstkowe) przesłanej Wykonawcy, 

zgodnie z wyborem Zamawiającego - pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 

3.  Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć materiały eksploatacyjne na Miejsce Dostawy w ciągu 3 dni 

roboczych dla Zamawiającego od złożenia przez Zamawiającego dyspozycji, o której mowa w ust. 

2. 

4.  Koszty wszelkich usług związanych z dostawą materiałów eksploatacyjnych ponosi Wykonawca. 

Wartość jednostkowego zamówienia składanego przez Zamawiającego nie będzie niższa niż 

2 000.00 zł brutto. 

5.  Materiały eksploatacyjne będą dostarczone w opakowaniu, o którym mowa w § 6,  a którego wartość 

wliczono jest w cenę materiałów eksploatacyjnych. 
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6. Wykonawca zobowiązany jest odbioru kaset po zużytych materiałach eksploatacyjnych 

dostarczonych przez Wykonawcę, w Miejscu Dostawy, nie rzadziej niż raz na kwartał.  

7.  Strony zgodnie ustalają, że termin odbioru kaset, o których mowa w ust. 6 będzie zsynchronizowany 

z terminem dostaw częściowych. Wykonawca każdorazowo podpisze protokół odbioru kaset po 

zużytych materiałach eksploatacyjnych dostarczonych przez Wykonawcę.  

8.  Łączna liczba kaset po zużytych materiałach eksploatacyjnych odebranych w trakcie realizacji 

niniejszej Umowy przez Wykonawcę nie będzie większa niż liczba dostarczonych przez Wykonawcę 

materiałów eksploatacyjnych w ramach niniejszej Umowy.  

§ 5. 

1. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie materiałów eksploatacyjnych w celu 

przeprowadzenia procedury odbioru materiału eksploatacyjnego w Miejscu Dostawy. 

2. Sprawdzenie materiałów eksploatacyjnych będzie polegało na upewnieniu się, że materiały 

eksploatacyjne są dostarczone w zamówionej ilości oraz że są wolne od wad w rozumieniu § 7 

Umowy, a w szczególności, że odpowiadają one opisowi przedmiotu zamówienia zawartemu w 

załączniku nr 1 i 2 do Umowy. 

3. Sprawdzenie materiałów eksploatacyjnych w szczególności może polegać na sprawdzeniu 

wszystkich lub wybranych materiałów eksploatacyjnych albo sprawdzeniu dokonanym zgodnie z 

możliwymi do zastosowania normami technicznymi. 

4. Odbiór materiałów eksploatacyjnych odbywać się będzie w Miejscu Dostawy, w dniu uzgodnionym 

wcześniej z Zamawiającym. Z odbioru materiałów eksploatacyjnych sporządza się protokół odbioru, 

który podpisują obie Strony, z zastrzeżeniem postanowień  ust. 5 i 6. 

5.  W przypadku stwierdzenia wad jakościowych dostarczanych materiałów eksploatacyjnych, 

Zamawiający może – według swojego wyboru – albo odmówić odbioru wszystkich dostarczonych 

materiałów eksploatacyjnych albo odebrać tylko materiały eksploatacyjne niewadliwe, sporządzając 

protokół odbioru obejmujący dostarczenie tylko materiałów eksploatacyjnych wolnych od wad. W 

przypadku kwestionowania wad, Zamawiający ma prawo przekazania materiałów eksploatacyjnych 

celem zasięgnięcia ekspertyzy u autoryzowanego producenta tonerów. W przypadku gdy ekspertyza 

dowiedzie wadliwości materiałów, koszty jej ponosi Wykonawca.  

6.  W przypadku odmowy dokonania odbioru całości albo części dostarczonych materiałów 

eksploatacyjnych z powodu wad materiałów eksploatacyjnych, przedstawiciel Zamawiającego 

przekaże Wykonawcy podpisane przez siebie oświadczenie ze wskazaniem zastrzeżeń co do 

materiałów eksploatacyjnych.  

7.  W przypadku, gdy jakiekolwiek materiały eksploatacyjne podlegające sprawdzeniu w celu dokonania 

odbioru materiałów eksploatacyjnych mają wady w rozumieniu § 7 Umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest do wymiany wadliwych materiałów eksploatacyjnych na wolne od wad, w terminie 

do 5 dni roboczych od dnia przekazania oświadczenia, o którym mowa w ust. 6. 

8.  Z tytułu wymiany materiałów eksploatacyjnych wadliwych na wolne od wad oraz ich dostawy, 

Zamawiający nie będzie ponosił jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 

9.  Dostarczane materiały eksploatacyjne będą sprawdzane w Miejscu Dostawy także pod względem 

ilościowym. 
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10. Brak ilościowy materiałów eksploatacyjnych (liczba niedostarczonych sztuk), stwierdzony w 

dostawie Wykonawca zobowiązuje się uzupełnić w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia braku 

przez Zamawiającego. 

11. Dokonanie odbioru materiałów eksploatacyjnych nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności z 

tytułu rękojmi lub gwarancji  jakości.  

12. Zamawiający wskaże Wykonawcy na piśmie osobę lub osoby upoważnione do dokonania odbioru 

materiałów eksploatacyjnych w imieniu Zamawiającego.  

13. W przypadku uchybienia przez Wykonawcę realizacji obowiązków określonych w ust. 7 lub ust. 10 

10 w terminach tam wskazanych Zamawiającemu przysługuje prawo zakupu odpowiedniej ilości 

materiałów eksploatacyjnych dostarczonych z wadami lub nie dostarczonych zgodnie  z 

zamówieniem, od podmiotu trzeciego na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy (umowne wykonanie 

zastępcze), z zastrzeżeniem, że Zamawiający zakupi materiały zalecane przez producenta u 

podmiotu oferującego najniższa cenę spośród trzech zebranych ofert. 

§ 6. 

1.  Wykonawca zapewni takie opakowanie materiałów eksploatacyjnych, jakie jest wymagane, by nie 

dopuścić do ich uszkodzenia lub pogorszenia ich jakości w trakcie transportu do Miejsca Dostawy. 

2.  Rodzaj i jakość wymaganego opakowania określają stosowne normy techniczne, a w przypadku 

braku takich norm, wszelkie znane Wykonawcy okoliczności dotyczące warunków transportu 

materiałów eksploatacyjnych do Miejsca Dostawy oraz warunków, jakich można się spodziewać w 

Miejscu Dostawy.  

Rękojmia i gwarancja 

§ 7. 

1.  Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne i prawne 

materiałów eksploatacyjnych.  

2.  Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność materiałów 

eksploatacyjnych z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w  załączniku nr 1 do Umowy lub 

załącznikiem nr 2 do Umowy. 

3.  Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne materiałów 

eksploatacyjnych, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia 

praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych 

na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku 

z wprowadzaniem materiałów eksploatacyjnych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

4.  Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zwolni Zamawiającego od ewentualnych roszczeń osób 

trzecich wynikających z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw 

autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe 

i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem materiałów eksploatacyjnych do obrotu na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności:  

a) wstąpi do postępowania sądowego wszczętego przeciwko Zamawiającemu,  

b) zapewni należytą ochronę interesów Zamawiającego,  
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c) zwolni Zamawiającego ze wszelkich zobowiązań nałożonych przez organy władzy z tytułu 

naruszenia praw osób trzecich poprzez ich wykonanie lub jeżeli Zamawiający zrealizował 

obowiązki nałożone przez ww. organy zwróci zmawiającemu kwotę zapłaconych odszkodowań,  

d) zwróci Zamawiającemu wszelkie poniesione koszty związane z wystąpieniem przeciwko 

Zamawiającemu osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw.  

§ 8. 

1.  Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że materiały eksploatacyjne dostarczone w ramach 

Umowy są wolne od wad w rozumieniu § 7. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu 

gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady materiałów eksploatacyjnych. 

2. Wykonawca wyda Zamawiającemu jednocześnie z materiałem eksploatacyjnym dokument 

gwarancyjny co do jakości materiału eksploatacyjnego. 

3.  Z tytułu gwarancji Wykonawca dokona wymiany materiału eksploatacyjnego wadliwego na wolny od 

wad w terminie do 5 dni roboczych dla Zamawiającego od zgłoszenia wady przez Zamawiającego. 

4. Gwarancja obowiązuje przez cały okres użytkowania materiału eksploatacyjnego, aż do momentu 

wyczerpania ładunku barwiącego, z zastrzeżeniem ust. 5. 

5.  Okres gwarancji i rękojmi na poszczególne materiały eksploatacyjne wynosi 24 miesiące od dnia 

podpisania przez obie Strony ich protokołu odbioru. 

6. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących 

w materiałach eksploatacyjnych w chwili dokonania ich odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie 

inne wady fizyczne materiałów eksploatacyjnych, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca lub inny 

gwarant ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu 

obowiązywania gwarancji. 

7. W przypadku dostarczenia materiałów eksploatacyjnych, których użycie spowoduje uszkodzenie 

urządzenia drukującego, potwierdzone przez przedstawiciela autoryzowanego serwisu producenta 

urządzeń, Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia tych uszkodzeń w autoryzowanym 

serwisie producenta urządzeń na swój koszt w terminie do 7 dni kalendarzowych liczonych od 

daty zgłoszenia (drogą elektroniczną lub faksową) uszkodzenia przez Zamawiającego oraz do 

zwrotu kosztów związanych z wydaniem opinii/ekspertyzy. Wykonawca jednocześnie 

oświadcza, że godzi się na ocenę uszkodzenia przez autoryzowanego przedstawiciela 

producenta danego urządzenia i uzna wydana przez niego opinię za wiążąca Strony. 

8. W przypadku, gdy czas naprawy urządzenia, o którym mowa w ust. 7 przekroczy 3 dni robocze dla 

Zamawiającego, Wykonawca na swój koszt w terminie do 2 dni roboczych dla Zamawiającego 

liczonych od zgłoszenia dokonanego przez Zamawiającego (drogą elektroniczną lub faksową) 

dostarczy Zamawiającemu na czas naprawy urządzenie zastępcze o takich samych lub wyższych 

parametrach i funkcjonalności wraz z materiałami eksploatacyjnymi przeznaczonymi do 

dostarczonego urządzenia zastępczego w ilości wystarczającej na czas naprawy urządzenia.  

9. W przypadku trwałego uszkodzenia urządzenia drukującego (tj. całkowitego wstrzymania pracy 

urządzenia) z przyczyn, o których mowa w ust. 7 (braku możliwości dokonania naprawy) Wykonawca 

zobowiązany będzie do dostarczenia w terminie do 5 dni roboczych dla Zamawiającego liczonych 
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od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego, fabrycznie nowego urządzenia o takich samych lub 

wyższych parametrach (standardzie i funkcjonalności).    

10. W przypadku dostarczenia materiałów eksploatacyjnych, których użycie spowoduje konieczność 

konserwacji urządzenia (np.: czyszczenie wnętrza drukarki spowodowane wysypywaniem się 

tonera, wymianę elementów eksploatacyjnych tj. rolek, wałków czy fuserów itp.), Wykonawca 

zobowiązuje się do wykonania konserwacji urządzenia na własny koszt w całym okresie używania 

dostarczonych materiałów eksploatacyjnych. Zobowiązanie, o których mowa powyżej będzie 

realizowane w czasie do ……………….. godzin liczonych od momentu zgłoszenia przez 

Zamawiającego konieczności przeprowadzenia konserwacji urządzenia. Zgłoszenia 

dokonywane będą pocztą elektroniczną lub drogą faksową, w dni pracujące dla Zamawiającego od 

poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:30). Czas wykonania konserwacji urządzenia 

liczone będzie w godzinach od 07:30 do 15:30 w dni pracujące dla Zamawiającego. Zamawiającemu 

przysługuje prawo do przeprowadzenia konserwacji urządzenia wraz z wymianą elementów 

eksploatacyjnych na koszt Wykonawcy w przypadku przekroczenia podanego przez Wykonawcę 

czasu wykonania konserwacji o 2 godziny.    

Wynagrodzenie 

§ 9. 

1.  Maksymalna wartość brutto niniejszej Umowy wynosi:   ......................................................PLN 

(słownie: ................................................................................................................................) 

w tym podatek VAT w wysokości ......................................................................................PLN 

(słownie zł..............................................................................................................................), 

z zastrzeżeniem § 10 ust. 1 lit. a).  

2. Cena brutto określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty, jakie ponosi Wykonawca w związku 

z realizacją przedmiotu Umowy, w tym koszt opakowania, dostarczenia, ubezpieczenia na czas 

transportu, koszt odbioru kasety po zużytym materiale eksploatacyjnym dostarczonym przez 

Wykonawcę a także należne cła, podatki w tym podatek VAT. 

3.   Wykonawca będzie stosował do świadczeń częściowych ceny jednostkowe na poszczególne 

materiały eksploatacyjne zgodnie z załączonym do oferty Formularzem Cenowym (załącznik nr 2 do 

Umowy). Ceny netto podane w tym formularzu nie mogą ulec zmianie, z zastrzeżeniem § 10 ust. 1 

lit. a).   

4.  Zapłata ceny za dostarczone materiały eksploatacyjne nastąpi przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany przez niego na fakturze. 

5.  Płatność należna Wykonawcy zostanie dokonana na podstawie prawidłowo wystawionych faktur. 

6.  Wykonawca wystawi fakturę, w której jako odbiorcę wskaże Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w 

Lublinie z siedzibą w Świdniku  po zrealizowaniu świadczenia częściowego i po pozytywnym 

odbiorze ilościowo – jakościowym.   

7.  Zamawiający dokona płatności w terminie do 21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

8.  Za datę dokonania płatności Strony będą uważały datę przekazania przez Zamawiającego zlecenia 

przelewu do banku obsługującego, pod warunkiem posiadania stosownych środków przez 

Zamawiającego celem realizacji przelewu.  
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9.  Wszelkie płatności dokonywane będą w złotych polskich. 

Zmiany Umowy   

§ 10. 

1.  Dopuszcza się zmianę Umowy w następującym zakresie: 

a)  w przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie obowiązywania Umowy dopuszcza się zmianę 

cen jednostkowych oraz wartości Umowy o różnicę wynikającą ze zmiany wartości podatku VAT. 

Zmiana taka może nastąpić po zaakceptowaniu przez Zamawiającego pisemnego wniosku 

Wykonawcy wyłącznie co do niezrealizowanych przez Wykonawcę świadczeń częściowych 

względem których Wykonawca nie popadł w zwłokę; 

b)  w przypadku wprowadzenia nowej technologii lub zaprzestania produkcji asortymentu objętego 

niniejszą Umową, Zamawiający dopuszcza jego zastąpienie jedynie produktem równoważnym o 

co najmniej takich samych parametrach lub o wyższych parametrach jakościowych co brakujący 

materiał eksploatacyjny. Zmiana taka może nastąpić po zaakceptowaniu przez Zamawiającego 

pisemnego wniosku Wykonawcy i nie może spowodować podwyższenia wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

2. Wniosek Wykonawcy o dokonanie zmiany Umowy winien zawierać uzasadnienie faktyczne, a w 

przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. a) także uzasadnienie prawne. 

Osoby do kontaktów 

§ 11. 

1.  Osobą odpowiedzialną za bieżące kontakty w sprawie realizacji Umowy z Wykonawcą po stronie 

Zamawiającego jest: 

a) ....................................................tel................................................ 

b .....................................................tel................................................ 

2.  Osobą odpowiedzialną za bieżące kontakty w sprawie realizacji Umowy z Zamawiającym po stronie 

Wykonawcy jest: 

a) ....................................................tel................................................. 

b) ....................................................tel................................................. 

3.  Wykonawca oświadcza, że zgłoszenia dotyczące realizacji niniejszej Umowy dokonywane będą na 

adres e-mail: ……………………………… lub nr faksu: …………………………………………….. 

4. O wszelkich zmianach osób, o których mowa w ust. 1 i 2 druga Strona zostanie poinformowana w 

formie pisemnej. Zmiana osób nie stanowi zmiany Umowy. O wszelkich zmianach danych, o 

których mowa w ust. 3 Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiającego.  

5. Brak możliwości dokonania zgłoszenia dotyczącego realizacji Umowy z powodu nieprzekazania 

Zamawiającemu pisemnej informacji o zmianie danych, o których mowa w ust. 3 będzie skutkować 

przyjęciem domniemania zgłoszenia.   

Cesja wierzytelności, Podwykonawcy 

§ 12. 

1.  Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy, w 

całości lub w części, z zastrzeżeniem zd. 2 Wykonawca może dokonać cesji wierzytelności o zapłatę 

ceny za dostarczone materiały eksploatacyjne albo przenieść obowiązek zapłaty kar umownych oraz 
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odszkodowań należnych Zamawiającemu wyłącznie za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną 

na piśmie pod rygorem nieważności. 

2.  Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień Umowy. 

3.  Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania lub zaniechania swoich 

podwykonawców jak za swoje działania lub zaniechania.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu pisemnej informacji o 

podwykonawcy/podwykonawcach, jeżeli Umowa będzie realizowana z ich udziałem.  

5. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować Zamawiającego o każdej zmianie 

podwykonawcy/ów biorących udział w realizacji niniejszej Umowy, czy też rezygnacji z 

podwykonawcy.  

6.  Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, o której mowa w ust. 5 dotyczy podmiotu, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w 22a, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w 

stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

7. Podmiot, który zobowiązał się do udostepnienia zasobów zgodnie z art. 22a ustawy – Prawo 

zamówień publicznych, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą 

wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

Odpowiedzialność Stron Umowy, odstapienie od Umowy 

§ 13. 

1.  Jeśli w toku wykonywania Umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności, które spowodują 

opóźnienia w dostarczeniu materiałów eksploatacyjnych, ma obowiązek niezwłocznego 

zawiadomienia o tym Zamawiającego. W zawiadomieniu określony będzie prawdopodobny czas 

opóźnienia i jego przyczyna. Zawiadomienie, o którym mowa w zd. 1 nie zwalnia Wykonawcy z 

ewentualnego obowiązku zapłaty kar umownych za opóźnienie w dostawie. 

2.  Zamawiającemu przysługują następujące kary umowne:  

a) w przypadku opóźnienia w dostawie materiałów eksploatacyjnych (dostawie częściowej) - za 

każdy rozpoczęty dzień opóźnienia - w wysokości 2 % wartości brutto materiałów 

eksploatacyjnych, co do których Wykonawca pozostaje w opóźnieniu, nie więcej niż 50 % 

wartości brutto tych materiałów; 

b)  w przypadku opóźnienia w uzupełnieniu lub wymianie materiałów eksploatacyjnych, o którym 

mowa w § 5 ust. 7 lub § 5 ust. 10 lub § 8 ust. 3 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia - 

w wysokości 3 % wartości brutto materiałów eksploatacyjnych podlegających uzupełnieniu lub 

wymianie, nie więcej niż 50 % wartości brutto tych materiałów; 

c) w przypadku nie przeprowadzenia skutecznej konserwacji urządzenia, o której mowa w § 8 ust. 

10 Umowy w wymaganym czasie – w wysokości 1 000.00 zł (słownie: jeden tysiąc zł 00/100) za 

sam fakt niewykonania konserwacji; 

d) w przypadku opóźnienia w przeprowadzeniu skutecznej konserwacji urządzenia, o której mowa 

w § 8 ust. 10 Umowy – w wysokości 20.00 zł (słownie: dwadzieścia zł 00/100) za każdy rozpoczęty 
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dzień opóźnienia względem terminu określonego w 8 ust. 10 Umowy, nie więcej niż 1 000.00 zł 

(słownie: jeden tysiąc zł 00/100); 

e) w przypadku nie wykonania skutecznej naprawy urządzenia, o której mowa w § 8 ust. 7 Umowy, 

w wymaganym czasie – w wysokości 1 000.00 zł (słownie: jeden tysiąc zł 00/100) za sam fakt 

niewykonania naprawy; 

f) w przypadku opóźnienia w wykonaniu skutecznej naprawy urządzenia, o której mowa w § 8 ust. 7 

Umowy – w wysokości 100.00 zł (słownie: sto zł 00/100) za  każdy rozpoczęty dzień opóźnienia  

względem terminu określonego w 8 ust. 7 Umowy, nie więcej niż 1 000.00 zł (słownie: jeden tysiąc 

zł 00/100);  

g) w przypadku nie dostarczenia urządzenia zastępczego wraz z materiałami eksploatacyjnymi, o 

którym mowa w § 8 ust. 8 Umowy w wymaganym czasie – w wysokości 1 000.00 zł (słownie: 

jeden tysiąc zł 00/100) za sam fakt niedostarczenia urządzenia lub materiałów; 

h) w przypadku opóźnienia w dostarczeniu urządzenia zastępczego wraz z materiałami 

eksploatacyjnymi, o którym mowa w § 8 ust. 8 Umowy – w wysokości 100.00 zł (słownie: sto zł 

00/100) za  każdy rozpoczęty dzień opóźnienia względem terminu określonego w 8 ust. 8 Umowy; 

i)  w przypadku nie dostarczenia urządzenia, o którym mowa w § 8 ust. 9 Umowy w wymaganym 

czasie – w wysokości 500.00 zł (słownie: pięćset zł 00/100) za sam fakt niedostarczenia 

urządzenia, 

j)  w przypadku opóźnienia w dostarczeniu urządzenia, o którym mowa w § 8 ust. 9 Umowy – w 

wysokości 50.00 zł (słownie: pięćdziesiąt zł 00/100) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia  

względem terminu określonego w 8 ust. 9 Umowy nie więcej niż 2 000.00 zł (słownie: dwa tysiące 

zł 00/100). 

3. Do upływu terminu realizacji przedmiotu Umowy, określonego w § 3 ust. 2, Zamawiający ma prawo 

odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez dodatkowego wezwania Wykonawcy w 

przypadku, gdy Wykonawca nie wypełnia postanowień niniejszej Umowy, w szczególności jeśli 

opóźnienie w spełnieniu jakiegokolwiek świadczenia obciążającego Wykonawcę na podstawie 

niniejszej Umowy wynosi co najmniej 15 dni. Zamawiający ma prawo do realizacji prawa odstąpienia 

aż do dnia wykonania niniejszej Umowy w terminie do 30 dni roboczych od powzięcia przez 

Zamawiającego informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie. 

4.  Zamawiającemu w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

przysługuje kara umowna w wysokości 30 % wartości brutto materiałów eksploatacyjnych (obliczana 

na podstawie Formularza cenowego Wykonawcy), których Wykonawca nie dostarczył do dnia 

odstąpienia od Umowy. 

5.  Zamawiający ma prawo do naliczania kar umownych, o których mowa w ust. 2 lit. a) – j) niezależnie 

od skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy z powodu tych samych okoliczności, które były 

podstawą naliczenia kar, oraz niezależnie od kary umownej przysługującej Zamawiającemu zgodnie 

z ust. 4.  

6.  Zamawiający ma prawo potrącenia należności z tytułu kar umownych oraz kosztów poniesionych w 

związku z realizacją wykonania zastępczego z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 

7.  Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość      
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kar umownych, na zasadach ogólnych. 

Ochrona danych osobowych 

§ 14. 

1. Strony zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa.  

2. Dane osobowe, o których mowa w Umowie udostępniane są przez Strony w celu realizacji Umowy, 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (RODO).  

3. Strony zobowiązuje się do udzielenia drugiej Stronie oraz innym podmiotom uprawnionym na 

podstawie przepisów prawa, na każde ich żądanie, informacji na temat przetwarzania danych 

osobowych udostępnionych przez druga Stronę w związku z realizacją Umowy. 

4. Strony zobowiązane są do zastosowania się do zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania 

danych osobowych. 

5. Wykonawca oświadcza, że uzyskał od Zamawiającego informacje zgodnie z art. 13 RODO, które to 

Zamawiający zamieścił w Zaproszeniu. 

Pozostałe postanowienia 

§ 15. 

Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 16. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 17. 

Wszelkie ewentualne spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

§ 18. 

Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  jeden egzemplarz dla     

Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.    

§ 19. 

Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki: 

-  załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do Zaproszenia), 

-  załącznik nr 2 – wypełniony przez Wykonawcę Formularz Cenowy Wykonawcy, 

-  załącznik nr 3 – wzór protokołu odbioru. 

  
ZAMAWIAJĄCY 

 
WYKONAWCA 
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Załącznik nr 3 do Umowy 

Wzór protokołu odbiorczego 

 

Sporządzony dnia ______________________ 2019 r. w ___________________________pomiędzy: 

 

Zamawiającym:  

Skarb Państwa - Sądem Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,  

reprezentowany przez _______________________ 

 

a  

Wykonawcą:  

___________________________  

reprezentowaną przez___________________________ 

 

 

Stwierdzamy, że zamówiony przedmiot Umowy został wykonany zgodnie/niezgodnie*  

z Umową Nr LWOG-2403- ______ /19 r. z dnia ___________________________ 

W przypadku niezgodności –zastrzeżenia Zamawiającego*: 

…………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………. 

*odpowiednie skreślić 

 

                            ZAMAWIAJĄCY               WYKONAWCY 
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Załącznik nr 5 do Zaproszenia  

 
 Wykaz wykonanych dostaw 

 
 Ja (My), niżej podpisany/a (ni) ………………………………………………………………………… 

działając w imieniu i na rzecz:  

………………………………………………………………………………….………………………………….. 

(pełna nazwa wykonawcy) 

………………………………………………………………………………….………………………………….. 

(adres siedziby wykonawcy) 

  
W odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert na „Dostawę materiałów eksploatacyjnych”  

Przedstawiam(y) następujące informacje: 

Lp. 

Przedmiot 
dostawy 

(zamówienia/um
owy) 

 
Zamawiający 
(podmiot dla 

którego dostawa 
była świadczona) 

 
Wartość brutto 
zrealizowanej 

dostawy 
(zamówienia/ 

umowy) 

Termin realizacji 
dostawy  

(zamówienia/umo
wy) 

(dokładne daty 
od/do)* 

Uwagi 

 
 

1. 
 
 

 
 
 

 

    

 
 

2. 

     

 
Uwaga: do wykazu należy dołączyć dowody zgodnie z pkt VII ust. 3 lit. c) Zaproszenia.  
 
 
 
 
………………………, dnia………………. 
 
 
 
 
 

                     ……………………………………………………………… 
        (Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania  
    Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu) 

  

 

 


