UMOWA

Zawarta w dniu ……………………………………………………… w Toruniu pomiędzy:
Kujawsko-Pomorską Agencją Innowacji sp. z o.o., z siedzibą w Toruniu przy Szosie Chełmińskiej 30,
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000491815, NIP:
9562304164, REGON: 341468242, kapitał zakładowy 1 535 000,00 zł, wniesiony w całości,
reprezentowaną przez Macieja Krużewskiego, Prezesa Zarządu Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji sp.
z o.o. z siedzibą w Toruniu,
zwanym w treści umowy Kupującym,
a
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
reprezentowaną przez
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
zwanym dalej Sprzedającym,
w wyniku dokonania przez Kupującego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie
zapytania ofertowego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000
złotych (podstawa prawna art. 2 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych, tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129).
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż Kupującemu przez Sprzedającego fabrycznie nowych, wolnych od
wad i o najwyższej jakości tonerów i tuszy do drukarek wraz z ich dostawą na koszt Sprzedającego do
siedziby Kupującego:
1. Toner czarny CE 400X - 11000 stron dla urządzenia Hp Laserjet Enterprise 500
2. Toner żółty CE402 – 6000 stron dla urządzenia Hp Laserjet Enterprise 500
3. Toner purpurowy CE403- 6000 stron dla urządzenia Hp Laserjet Enterprise 500
4. Toner niebieski CE401- 6000 stron dla urządzenia Hp Laserjet Enterprise 500
5. Toner czarny 593-11119 - 11000 stron dla urządzenia Dell C3765 Multifunction
6. Toner purpurowy 593-11121- 9000 stron dla urządzenia Dell C3765 Multifunction
7. Toner żółty 593-11120 - 9000 stron dla urządzenia Dell C3765 Multifunction
8. Toner niebieski 593-11122- 9000 stron dla urządzenia Dell C3765 Multifunction
9. Toner czarny PG-545 – 180 stron dla urządzenia Canon IP2850
10. Toner kolorowy CL-546 - 180 stron dla urządzenia Canon IP2850

2. Sprzedaż towaru, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, następować będzie sukcesywnie, na
podstawie zamówień częściowych Kupującego określających dla każdej partii towaru jego rodzaj i ilość.
3. Kupujący będzie przekazywał zamówienia częściowe za pośrednictwem elektronicznej poczty lub
osobiście za potwierdzeniem odbioru. Sprzedający zobowiązany jest potwierdzać przyjęcie zamówienia
niezwłocznie po jego otrzymaniu, nie później jednak niż w następnym dniu roboczym.

4. Sprzedający zapewnia posiadanie całości asortymentu, z zachowaniem cen jednostkowych określonych w
załączniku nr 1 do umowy, do dnia 28 lutego 2026 r. W przypadku braku określonego towaru przez
Sprzedającego Kupujący zastrzega możliwość zakupu towaru tego samego rodzaju, o nie gorszych
parametrach jakościowych i technicznych, z zachowaniem cen jednostkowych określonych w załączniku do
umowy.
§2
MIEJSCE I CZAS REALIZACJI UMOWY
1. Sprzedający dostarczy towary stanowiące przedmiot niniejszej umowy w oryginalnych opakowaniach, na
swój koszt na adres siedziby Kupującego oraz ponosi ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru do momentu
jego wydania Kupującemu.
2. Sprzedawca ma obowiązek realizować każde zamówienie częściowe złożone przez Kupującego w terminie
do ____ dni roboczych od dnia złożenia zamówienia częściowego.
3. Kupujący dokona zbadania towaru w ciągu 7 dni roboczych od dnia jego odebrania. W przypadku
niezgodności dostarczonych towarów, co do rodzaju asortymentu i jego ilości, Sprzedawca zobowiązany
jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Kupującego
niezgodności, dostarczyć Kupującemu na własny koszt towary zgodnie z zamówieniem częściowym, z
zastrzeżeniem § 3 ust. 2.
4. Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia 31 marca 2024 r., z możliwością jej przedłużenia.
§3
RĘKOJMIA I GWARANCJA
1. Sprzedawca udziela na dostarczony przedmiot umowy minimum ____ -letniej gwarancji liczonej
każdorazowo od daty dostarczenia materiałów Kupującemu w ramach zamówienia częściowego.
2. W przypadku ujawnienia wad jakościowych w odebranym towarze, Sprzedawca zobowiązany będzie do
wymiany dostarczonych materiałów na wolne od wad, na własny koszt, niezwłocznie, nie później niż w
terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia wad.
3. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

§4
WYNAGRODZENIE
1. Za realizację zamówienia częściowego składającego się na przedmiot umowy Kupujący zapłaci
Sprzedającemu wynagrodzenie ustalone według cen jednostkowych określonych w załączniku nr 1 do
niniejszej umowy.
2. Wynagrodzenie za realizację zamówień częściowych, składających się na przedmiot umowy, będzie
płatne na podstawie prawidłowo wystawionej przez Sprzedającego faktury, w terminie do 30 dni od dnia
dostarczenia Kupującemu prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Sprzedającego podany
na fakturze.
3. Podstawę do przyjęcia faktury stanowić będzie protokół odbioru, sporządzony według wzoru
Kupującego, podpisany przez obie strony niniejszej umowy, stwierdzający prawidłowość wykonania
zamówienia częściowego.
§5
KARY UMOWNE
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Sprzedający zobowiązuje
się do zapłaty Kupującemu kary umownej:

1) za zwłokę w dostawie zamówienia częściowego składającego się na przedmiot umowy
w wysokości 2 % wartości wynagrodzenia brutto dotyczącego danego zamówienia częściowego, za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki licząc od następnego dnia po terminie, w którym miała być dokonana dostawa
towaru, określonym w § 2 ust. 2 lub 3 niniejszej umowy;
2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Sprzedającego w wysokości
20 % kwoty brutto określonej jako koszt łączny wskazany w ofercie Sprzedającego stanowiącej załącznik
do niniejszej umowy.
2. Każdej ze stron niniejszej umowy przysługuje prawo do odszkodowania uzupełniającego,
przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
§6
WYPOWIEDZENIE
1. Kupujący jest upoważniony do pisemnego rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadku
niewykonywania lub nienależytego wykonania obowiązków umownych przez Sprzedającego, gdy
Sprzedający nie dostosuje się w terminie 14 dni do dokonanego pisemnie przez Kupującego wezwania do
wykonania lub należytego wykonania obowiązków umownych.
2. Sprzedający jest upoważniony do pisemnego rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadku
niewykonywania lub nienależytego wykonania obowiązków umownych przez Kupującego, gdy Kupujący nie
dostosuje się w terminie 30 dni do dokonanego pisemnie przez Sprzedającego wezwania do wykonania lub
należytego wykonania obowiązków umownych.
§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego.
3. W przypadku powstania sporu, co do realizacji niniejszej umowy Strony zobowiązują się do jego
polubownego rozstrzygnięcia. Jeżeli negocjacje lub mediacje nie zakończą się dojściem do porozumienia –
właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

…………………………………………………
Kupujący

…………………………………………………
Sprzedający

