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załącznik nr 1 do Umowy sprzedaży  nr ……/SD/KP/2019 
 

OPIS PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY 

Fabrycznie nowe tonery do drukarek laserowych, modułu zbiorczego na toner 
oraz tuszy do drukarki atramentowej o największej dostępnej u producenta 
pojemności, opisanych poniżej 
CPV:  30125110-5 – Toner do drukarek laserowych/faksów 

22600000-6 - Tusz 

Model drukarki Kolor Ilość (szt.) do zamówienia 

HP LaserJet 400 color M451dn 
 
 
 

Black 14 

Magenta 15 

Yellow 15 

Cyan 14 

HP COLOR LASERJET CP3525dn 

Black 8 

Magenta 9 

Yellow 6 

Cyan 7 

HP LASERJET 500 COLOR M551 

Black 2 

Magenta 2 

Yellow 2 

Cyan 2 

HP LaserJet P2055dn Black 3 

HP COLOR LASERJET CP2025dn 

Black 4 

Magenta 2 

Yellow 2 

Cyan 2 

HP Color LaserJet M452dn 
Yellow 2 
Cyan 1 

HP LaserJet CP5525 

Black 2 

Magenta 1 

Yellow 1 

Cyan 1 

Samsung ML-2251N Black 2 

HP COLOR LASERJET CP3525dn 
Moduł zbiorczy na 

toner 
5 

EPSON STYLUS PHOTO 2100 

Black 4 

Magenta 4 

Light Magenta 4 

Cyan 4 

Light Cyan 4 

Yellow 4 

 
  MUZEUM      SPRZEDAJĄCY 
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załącznik nr 2 do Umowy sprzedaży  nr ……/SD/KP/2019 

WARUNKI GWARANCJI 

Zobowiązania Sprzedającego: 
Sprzedający zobowiązał się do sprzedaży zrealizowanego, zgodnie z zasadami dobrego 

wykonawstwa, kompletnego i właściwie funkcjonującego Przedmiotu sprzedaży. Sprzedający 
nie będzie mógł w późniejszym terminie ubiegać się o dodatkowe wynagrodzenie, motywując to 
złym zrozumieniem umowy,  
Gwarancje 
Sprzedający oświadcza, że Przedmiot sprzedaży został zrealizowany zgodnie z wymaganiami, 
normami krajowymi i europejskimi. Gwarancja ta obejmuje wszystkie wady, zarówno 
zauważalne jak i ukryte, zastosowanych materiałów oraz wszystkie wady konstrukcji lub 
wykonawstwa, jak i dobrego funkcjonowania przedmiotu sprzedaży, zarówno jako całości, jak i 
poszczególnych części składowych. 
Sprzedający  zobowiązuje się do zastąpienia, naprawy lub wymiany, na własny koszt, wszystkich 
części lub elementów uznanych za wadliwe, podczas okresu gwarancji. 
1. Wykonawca udziela gwarancji na prawidłową pracę dostarczonych produktów. Udzielona 

gwarancja obejmuje odpowiedzialność wynikającą z wad materiałowych użytych 

materiałów, wadliwym wykonaniu prac oraz szkód powstałych w związku wystąpieniem 

wady.  

2. W okresie udzielonej gwarancji w momencie stwierdzenia wady produktu Wykonawca 

wymieni produkt na nowy wolny od wad. W przypadku stwierdzenia wad Sprzedający  

zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 3 dni od dnia powiadomienia, na koszt 

własny.  

3. Jeżeli bezpośrednią przyczyną awarii drukarki było zastosowanie produktów 

dostarczonych przez Wykonawcę, Wykonawca zapewni zwrot kosztów naprawy sprzętu 

(bez względu na to czy jest ona jeszcze objęta gwarancją producenta czy nie) lub wymianę 

na nowy, a w razie konieczności drukarkę zastępczą. 

4. W przypadku zastosowania tonerów dostarczonych przez Wykonawcę, w drukarkach 

objętych gwarancją Producenta, Wykonawca przejmuje odpowiedzialność gwarancyjną na 

takich samych zasadach jak to uczynił Producent. Warunki gwarancji są dołączone do 

każdego urządzenia w chwili jego zakupu. Wykonawca udzieli takiej gwarancji na 

podstawie dokumentu zakupu urządzenia oraz dostarczonych przez siebie tonerów. 

5. Ze względów technicznych dopuszcza się przedłużenie terminu usunięcia wady, po 

uprzednim uzgodnieniu i pisemnym powiadomieniu Muzeum.  

6. W szczególnych przypadkach wynikających z bezpośredniego zagrożenia dla życia lub 

zdrowia ludzi, Muzeum natychmiast zabezpieczy uszkodzone urządzenia i pisemnie wezwie 

Sprzedającego  do natychmiastowego usunięcia zagrożenia. Ponowne użytkowanie wymaga 

protokolarnego odbioru do użytkowania. 

7. Muzeum  zgłasza wadę pisemnie na adres  Sprzedającego: ………………………… lub mailem na 

adres …………………………….. z opisem lokalizacji i warunków jej powstania. 

8. Sprzedający określi sposób usunięcia wady (naprawa, wymiana) bezwzględnie zachowując 

warunki zawarte w zgłoszeniu wady. 

9. Sprzedający powiadomi Muzeum o dokonanej naprawie, przekazując protokół naprawy 

gwarancyjnej z podaniem zakresu wykonanych czynności naprawczych.  

10. W przypadku gdy usunięcie wady trwa dłużej niż określono w pkt. 2 i nie uzgodniono tego 

faktu z Muzeum lub w przypadku braku reakcji na zgłoszenie (pkt. 5) Muzeum może usunąć 
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powstałe wady na koszt i ryzyko Sprzedającego. W takim przypadku Sprzedający  

zobowiązuje się do pokrycia poniesionych przez Muzeum kosztów usunięcia wady. 

11. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o 

wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie obowiązywania gwarancji. Przedłużeniu 

podlegają jedynie naprawiane elementy. 

12. Sprzedający udziela Muzeum gwarancji na Przedmiot sprzedaży na 2 lata od dnia odbioru 

Przedmiotu umowy. 

SPRZEDAJĄCY: 
 


