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UMOWA Nr …………………………….. 

 

zawarta dnia …………………… 2018 r. w Warszawie, zwana dalej „Umową”, pomiędzy: 

 

Skarbem Państwa - Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, z siedzibą w Warszawie  (02-

591), przy ul. Stefana Batorego 5, NIP 521-052-60-30, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym 

przez: 

 

…………………………………………………… 

 

a 

 

…………………………………………………… 

 

zwanymi w dalszej treści Umowy łącznie „Stronami”, a oddzielnie „Stroną”. 

  

Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), na podstawie art. 4 pkt 8 tej ustawy. 

 

 

 § 1. 

[Przedmiot Umowy] 

 

1. Przedmiotem Umowy jest zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych, 

oryginalnych lub refabrykowanych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, 

użytkowanych przez komórki organizacyjne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 

zwanych dalej „materiałami eksploatacyjnymi”, w ilości i asortymencie określonym w tabeli zawartej 

w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy zgodnie ze Szczegółowym opisem 

przedmiotu zamówienia oraz złożonym formularzem ofertowym, którego kopia stanowi załącznik nr 3 

do Umowy.  

 

 

 

§ 2. 

[Termin i warunki realizacji Umowy] 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy w terminie 7 dni kalendarzowego od 

dnia zawarcia Umowy.  

2. Termin, o którym mowa w ust. 1, uznaje się za dotrzymany, o ile przed jego upływem Zamawiający 

dokona odbioru przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń, co zostanie potwierdzone podpisaniem przez 

przedstawicieli obu Stron protokołu odbioru, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Umowy. 

3. Wykonawca powiadomi mailowo Zamawiającego, nie później niż na 2 dni robocze naprzód,  

o planowanym terminie realizacji przedmiotu Umowy. Dni robocze obejmują dni od poniedziałku do 

piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o 

dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 90). 

4. Wykonawca dokona czynności związanych z realizacją przedmiotu Umowy w dni robocze, w godzinach 

9.00 – 14.00, chyba że Zamawiający na piśmie wyrazi zgodę na ich realizację w innych godzinach.  
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5. Wykonawca dostarczy przedmiot Umowy do siedziby Zamawiającego w Warszawie, przy  

ul. Batorego 5 oraz wniesie do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego własnymi siłami oraz 

na własny koszt. 

6. Przedstawiciel Zamawiającego, o którym mowa w ust. 10 pkt 1, sprawdzi zgodność przedmiotu Umowy 

z wymogami określonymi w Umowie. 

7. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu Umowy poprzez podpisanie protokołu odbioru lub zgłosi 

zastrzeżenia, uzasadniając odmowę dokonania odbioru.  

8. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń dotyczących przedmiotu Umowy, 

Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt i ryzyko oraz przygotowania przedmiotu 

Umowy do ponownego odbioru. W takim przypadku procedura odbioru zostanie przeprowadzona 

ponownie, stosownie do postanowień niniejszego paragrafu. 

9. Wszystkie czynności odbiorcze, w tym również związane z uwzględnieniem zgłoszonych przez 

Zamawiającego zastrzeżeń, powinny zakończyć się w terminie realizacji Umowy, określonym w  ust. 1.  

10. Strony wyznaczają przedstawicieli upoważnionych do współpracy w realizacji przedmiotu Umowy, a 

także dokonania czynności odbioru w osobach: 

1) ze strony Zamawiającego:   

    ……….…………. tel.: …………, e-mail: ………………………  

2) ze strony Wykonawcy:   

  ……………… tel.: ………………, e-mail:……………………….. 

11. Zmiana przedstawicieli, o których mowa w ust. 10, nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia 

aneksu, lecz dla swej skuteczności wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony. 

12. Wykonawca gwarantuje, że usługa objęta przedmiotem Umowy będzie wykonana  

w sposób profesjonalny, zgodnie ze standardami obowiązującymi w branży informatycznej, 

z zachowaniem najwyższej staranności. 

13. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot Umowy zgodnie z wytycznymi przekazywanymi 

przez przedstawiciela Zamawiającego, wymienionego w ust. 10 pkt 1 oraz niezwłocznie przekazywać 

temu przedstawicielowi wszelkie informacje mogące mieć wpływ na prawidłowość i terminowość 

wykonania przedmiotu Umowy.  

 

 

§ 3. 

 [Wynagrodzenie i zasady płatności] 

1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie 

w wysokości: …………….. zł brutto (słownie złotych: …………….), w tym: wartość netto: …………… 

zł (słownie złotych: ………………..) oraz ……….. podatek VAT, zwane dalej „wynagrodzeniem”. 

2. Wynagrodzenie jest ostateczne i obejmuje wszystkie koszty, jakie powstaną w związku z realizacją 

przedmiotu Umowy, w tym: opłaty celne, podatkowe i ubezpieczeniowe, koszty transportu, koszty serwisu 

gwarancyjnego, a także koszty opłat pośrednich. Wykonawcy nie przysługuje zwrot od Zamawiającego 

jakichkolwiek dodatkowych kosztów, opłat i podatków, poniesionych w związku z realizacją przedmiotu 

Umowy. 

3. Wynagrodzenie zostanie wypłacone jednorazowo, w terminie do 14 dni od daty wpływu do Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z protokołem odbioru.  

4. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest podpisany bez zastrzeżeń przez przedstawicieli obu Stron 

protokół odbioru. 

5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na wskazany na fakturze VAT rachunek bankowy 

Wykonawcy. 

6. Za termin zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

7. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z Umowy na rzecz osoby trzeciej bez 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 
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§ 4. 

[Warunki gwarancji i rękojmi za wady fizyczne] 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony przedmiot Umowy na okres  

24  miesięcy, licząc od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru. 

2. W okresie trwania gwarancji Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa  

w § 3 ust. 1 Umowy, zapewni Zamawiającemu wymianę wadliwych materiałów eksploatacyjnych na 

nowe, wolne od wad. 

3. Gwarancji podlegają wady materiałów eksploatacyjnych powstałe bez winy Zamawiającego,  

a także niespełnianie deklarowanych przez Wykonawcę parametrów użytkowych, stwierdzone  

w dostarczonym przedmiocie Umowy.  

4. Wykonawca oświadcza, że serwis gwarancyjny będzie realizowany przez Wykonawcę. 

5. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwych materiałów eksploatacyjnych 

nie później niż w terminie 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego. 

6. Zgłoszenia reklamacji będą przyjmowane przez Wykonawcę: 

1) faksem, pod numerem: …………………; 

2) e-mailem, na adres: ……………………..; 

3) telefonicznie, pod numerem: …………… 

7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty i ryzyko związane z roszczeniami gwarancyjnymi, włączając w to 

koszt transportu. 

8. Wykonawca udziela rękojmi za wady fizyczne na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 

1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, z późn. zm.), zwanej dalej „Kodeksem cywilnym”, 

na okres równy okresowi gwarancji. 

 

 

 

§ 5. 

[Inne postanowienia Umowy] 

1. Wszystkie dostarczone materiały eksploatacyjne muszą być fabrycznie nowe i posiadać oryginalne, 

fabrycznie zamknięte zewnętrzne opakowanie. Dodatkowo materiały eksploatacyjne muszą być 

fabrycznie opakowane w sposób chroniący kasetę z tonerem po wyjęciu z opakowania zewnętrznego 

(opakowania wewnętrzne).  

2. Materiały eksploatacyjne powinny być wykonane z nowych elementów lub pełnowartościowych 

komponentów z odzysku, bez śladów uszkodzenia, posiadających wszelkie zabezpieczenia szczelności 

zbiorników z tonerem lub tuszem. Zastosowane części lub komponenty wchodzące w skład materiałów 

eksploatacyjnych nie mogą naruszać praw patentowych producentów oryginalnych materiałów 

eksploatacyjnych. Materiał eksploatacyjny nie może być wyrobem regenerowanym, poddanym 

procesowi ponownego napełnienia. 

3. Każdy dostarczony materiał eksploatacyjny powinien posiadać zabezpieczenia, umożliwiające 

rozpoznanie, czy materiał eksploatacyjny był wcześniej otwierany lub używany.  

4. Każdy materiał eksploatacyjny powinien posiadać widoczny termin przydatności do użycia, nie krótszy 

niż 12 miesięcy, licząc od dnia dostarczenia materiału eksploatacyjnego do siedziby Zamawiającego. 

5. Wszystkie oferowane materiały eksploatacyjne powinny być oznakowane indywidualnym kodem 

producenta, umożliwiającym jednoznaczną identyfikację producenta, modelu oraz daty produkcji i 

przydatności do użycia materiału eksploatacyjnego. Oznaczenia powinny być umieszczone na 

opakowaniach zewnętrznych oraz bezpośrednio na materiale eksploatacyjnym. 
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6. Równoważne materiały eksploatacyjne nie mogą powodować ograniczeń funkcji i możliwości sprzętu 

oraz jakości wydruku opisanych w warunkach technicznych producenta sprzętu (pełna kompatybilność 

z oprogramowaniem urządzenia drukującego, informowanie o liczbie wydrukowanych stron oraz 

poziomie zużycia materiału eksploatacyjnego). 

7. W przypadku, kiedy użyty materiał eksploatacyjny spowoduje wadliwą pracę lub uszkodzenie 

urządzenia, Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane ze zdiagnozowaniem usterki lub naprawą 

urządzenia. 

8. W przypadku materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dokumenty niejawne, kiedy użyty 

materiał eksploatacyjny spowoduje wadliwą pracę lub uszkodzenie urządzenia, Wykonawca poniesie 

wszelkie koszty związane ze zdiagnozowaniem usterki lub naprawą urządzenia oraz koszty ponownej 

akredytacji urządzenia w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego, dopuszczającej urządzenie do 

przetwarzania informacji niejawnych. Akredytacja musi być wykonana przez Agencję Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego.  

 

 

§ 6. 

[Kary umowne i odstąpienie od Umowy] 

1. W przypadku nieterminowego wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, 

za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia ponad termin wskazany w § 2 ust. 1 Umowy. 

2. W przypadku rozwiązania Umowy albo odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, 

za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w tym w przypadku określonym w ust. 6, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 

ust 1 Umowy. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 

W przypadku niedokonania potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiający 

wystawi notę księgową z terminem płatności 14 dni od dnia jej wystawienia.   

4. Niezależnie od kar umownych określonych w Umowie, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia 

odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w  Kodeksie cywilnym. 

5. Wykonawca nie odpowiada za opóźnienia powstałe z winy Zamawiającego lub powstałe w wyniku 

działania siły wyższej. 

6. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy, bez wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli Wykonawca 

nie wykonuje albo nienależycie wykonuje przedmiot Umowy, w terminie 14 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach.   

7. W razie zaistnienia 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.  

8. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

 

§ 7. 

[Zmiany Umowy] 

1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą obu Stron wyrażoną w formie 

pisemnej, pod rygorem nieważności. 
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2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany Umowy w następujących przypadkach: 

1) w zakresie terminu określonego w § 2 ust. 1 Umowy, jeżeli zmiana nastąpi z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego; 

2) w zakresie zmiany producenta, nazwy zaoferowanego materiału eksploatacyjnego, w przypadku 

zakończenia produkcji zaoferowanego materiału lub jego czasowej niedostępności na rynku, pod 

warunkiem, że zaoferowany zamiennie materiał eksploatacyjny będzie materiałem spełniającym 

wymogi określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz będzie posiadał cenę 

jednostkową w wysokości ceny zaoferowanej w złożonej przez Wykonawcę ofercie; 

3) zaistnienia okoliczności wynikających z działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie 

przedmiotu Umowy.  

3. Zmiany Umowy, określone w ust. 2, nie będą skutkować zwiększeniem wynagrodzenia. 

 

§ 8. 

[Postanowienia końcowe] 

1. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów związanych z realizacją Umowy będzie sąd powszechny 

właściwy miejscowo  dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego, 

w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy. 

3. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

4. Pisma przesłane na adresy Stron określone w komparycji Umowy uważa się za skutecznie doręczone, 

chyba że Strony poinformują się w formie pisemnej o zmianie adresu. 

5. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze 

dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

6. Strony wzajemnie oświadczają, że dane osobowe udostępnione drugiej Stronie zgodnie z Umową lub w 

związku z jej realizacją, przetwarzane są przez każdą ze Stron na potrzeby wykonywania Umowy, przez 

okres jej trwania, z uwzględnieniem ustawowych terminów przechowywania dokumentacji – w trybie i 

na zasadach określonych w rozporządzeniu 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, s.1, z późn. zm.), zwanym dalej 

„RODO”. 

7. Strony zobowiązują się do wykonywania wobec osób, których dane udostępniły drugiej Stronie, 

obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 lub art. 14 RODO. 

8. Każda ze Stron zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Umowy. 

 

 

 

 

             Zamawiający                Wykonawca 

 

………………………………                            ……………………………… 
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Załączniki do Umowy: 

1) Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

2) Załącznik nr 2 – Wzór protokołu odbioru; 

3) Załącznik nr 3 – Kopia formularza ofertowego (zgodnie z ofertą Wykonawcy). 
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                                                              Załącznik nr 1 do Umowy  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

 

Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących. 

 

1.1 Przedmiotem Umowy jest dostawa fabrycznie nowych, oryginalnych lub refabrykowanych, 

materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w ilości i asortymencie zgodnym z wykazem 

w załączonej tabeli. 

 

1.2 Wszystkie dostarczane materiały eksploatacyjne muszą być fabrycznie nowe i posiadać oryginalne, 

fabrycznie zamknięte zewnętrzne opakowanie. Dodatkowo materiały eksploatacyjne powinny być 

fabrycznie opakowane bezpośrednio w sposób chroniący materiał po wyjęciu z opakowania 

zewnętrznego (opakowania wewnętrzne).  

 

1.3 Pod pojęciem „fabrycznie nowe” Zamawiający rozumie materiały eksploatacyjne wykonane z nowych 

elementów lub pełnowartościowych komponentów z odzysku, bez śladów uszkodzenia, posiadające 

wszelkie zabezpieczenia szczelności zbiorników z tonerem lub tuszem. Zastosowane części lub 

komponenty wchodzące w skład materiałów eksploatacyjnych nie mogą naruszać praw patentowych 

producentów oryginalnych materiałów eksploatacyjnych. 

 

1.4 Każdy materiał eksploatacyjny powinien być wyposażony w zabezpieczenia, umożliwiające 

rozpoznanie czy był otwierany/używany.  

 

1.5 Każdy materiał eksploatacyjny powinien posiadać widoczny termin przydatności do użycia, nie 

krótszy niż 12 miesięcy, licząc od dnia dostarczenia materiału eksploatacyjnego do siedziby 

Zamawiającego. 

 

1.6 Wszystkie oferowane materiały eksploatacyjne powinny być oznakowane indywidualnym kodem 

producenta umożliwiającym jednoznaczną identyfikację producenta, modelu oraz daty produkcji i 

przydatności do użycia materiału eksploatacyjnego. Oznaczenia powinny być umieszczone na 

opakowaniach zewnętrznych oraz bezpośrednio na materiale eksploatacyjnym. 

 

1.7 Równoważne materiały eksploatacyjne nie mogą powodować ograniczeń funkcji i możliwości sprzętu 

oraz jakości wydruku opisanych w warunkach technicznych producenta sprzętu (pełna 

kompatybilność z oprogramowaniem urządzenia drukującego, informowanie o liczbie 

wydrukowanych stron oraz poziomie zużycia materiału eksploatacyjnego). 

 

1.8 W przypadku, kiedy użyty materiał eksploatacyjny spowoduje wadliwą pracę lub uszkodzenie 

urządzenia, Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane ze zdiagnozowaniem usterki lub naprawą 

urządzenia. 

 

1.9 W przypadku równoważnych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dokumenty 

niejawne, kiedy użyty materiał eksploatacyjny spowoduje wadliwą pracę lub uszkodzenie urządzenia, 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane ze zdiagnozowaniem usterki lub naprawą urządzenia, 

oraz koszty ponownej akredytacji urządzenia w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego, 

dopuszczającej urządzenie do przetwarzania informacji niejawnych. Akredytacja musi być wykonana 

przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego. 
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L.p

. 

Producent i 

model urządzenia 
Rodzaj materiału eksploatacyjnego 

Typ produktu/ 

jednostka/materiału 

Ilość sztuk 

tonerów 

A B C D E 

1. 
SAMSUNG  ML-

3051ND 

Kaseta z czarnym (black) tonerem do drukarki 

Samsung ML3051ND/3050 o wydajności min. 

4000 stron zgodnie z ISO/IEC 19752 

ML-D3050 15 

2 
Xerox Phaser 

3320 

Kaseta z czarnym tonerem do drukarki Xerox 

Phaser 3320 o wydajności min. 5000 str. 
106R02306 20 

3 
Xerox Phaser 

3052 

Kaseta z czarnym tonerem do drukarki Xerox 

Phaser 3052 o wydajności min. 6000 stron 

zgodnie z ISO/IEC 19752 

106R02782 20 

4 
Xerox Phaser 

3052 

Zespół bębna światłoczułego do drukarki Xerox 

Phaser 3052 o wydajności min. 10000 stron 
101R00474 30 

5 HP M521 

Kaseta z tonerem Black do drukarki HP M521 
o wydajności min. 6000 stron zgodnie z 
ISO/IEC 19752 

CE255A 

 

5 

 

6. HP M501 

Kaseta z tonerem Black do 

drukarki HP M521 o wydajności 

min. 2000 stron zgodnie z 

ISO/IEC 19752 

CF287A 15 

7. Hp CP2025 

Kaseta z  tonerem Black do drukarki HP CP 

2025 o wydajności min. 6000 stron zgodnie z 

ISO/IEC 19752 

CC530AD 2 

8. HP M552dn 

Kaseta z tonerem Yellow do 

drukarki HP M552dn o wydajności min. 5000 

stron 

CF362A 7 

9. HP M552dn 

Kaseta z tonerem Cyan do drukarki HP 

M552dn o 

wydajności min. 5000 stron 

CF361A 7 

10. HP M552dn 
Kaseta z tonerem Magenta do drukarki HP 

M552dn o wydajności min. 5000 stron 
CF363A 7 

11. HP M552dn 

Kaseta z tonerem Black do drukarki HP 

M552dn o 

wydajności min. 5000 stron 

CF360A 7 

12. Hp CP2025 

Kaseta z  tonerem Cyan do drukarki HP CP 

2025 o wydajności min. 6000 stron zgodnie z 

ISO/IEC 19752 

CC531A 2 

13. Hp CP2025 

Kaseta z  tonerem Magenta do drukarki HP CP 

2025 o wydajności min. 6000 stron zgodnie z 

ISO/IEC 19752 

CC533A 2 

14. Hp CP2025 

Kaseta z  tonerem Yellow do drukarki HP CP 

2025 o wydajności min. 6000 stron zgodnie z 

ISO/IEC 19752 

CC532A 2 

15. Ricoh 3350 Tonerem Black do urządzenia Ricoh 3350 Ricoh 5 
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L.p

. 

Producent i 

model urządzenia 
Rodzaj materiału eksploatacyjnego 

Typ produktu/ 

jednostka/materiału 

Ilość sztuk 

tonerów 

A B C D E 

16. Ricoh 161 Tonerem Black do urządzenia Ricoh 161 Ricoh 15 

 

17. 

Lexmark 

MX517de 

Toner Black do urządzenia Lexmark MX517de 

o wydajności min. 18000 stron 
Lexmark 15 

18. Xerox 
Toner Black do urządzenia 

Xerox B7030 
Xerox 2 

 

 

Urządzenia wielofunkcyjne rozmieszczone są w lokalizacjach Ministerstwa na terenie Warszawy, tj. 

Batorego 5, Syreny 23 a także Krucza 36/Wspólna 6.
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                                                                        Załącznik nr 2 do Umowy  
 

PROTOKÓŁ ODBIORU 

Miejsce dokonania odbioru: Warszawa, ul. Batorego 5 

Data dokonania odbioru: ...................................  

Ze strony Wykonawcy: 

Ze strony Zamawiającego: 

1 ............................................................ . .......  ...  

2 .........................................................................  

Przedmiotem usługi i odbioru w ramach Umowy nr .................................... z dnia 

 ........................ jest: 

Odbiór materiałów eksploatacyjnych zgodnie z wykazem zawartym w załączniku nr 1 do Umowy 

Potwierdzenie kompletności usługi: 

 Tak* 
 Nie* - zastrzeżenia ...............................................................................  

Potwierdzenie zgodności jakości przyjmowanej dostawy z parametrami zaoferowanymi w ofercie: 

 Zgodne* 

 Niezgodne* - zastrzeżenia ....................................................  ...  ..........  

Końcowy wynik odbioru: 
 Pozytywny* 
 Negatywny* - zastrzeżenia ............................................................  

 

Podpisy 

1 ............................................................ ...  

2  .......................................................................  

(Przedstawiciel Zamawiającego)   (Przedstawiciel Wykonawcy) 
 

 

 

 

 

 

 


