
 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do WARP-5/Z/2016 

Wzór Umowy nr    /2016 

Umowa zawarta w dniu ………………………… 2016 r. w Poznaniu pomiędzy: 

 

Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ul. Piekary 19, 61-823 Poznań, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000174198, numerem NIP 778-14-11-344, 

REGON 634512019 reprezentowaną przez : 

 

1. ………………………………… – Prezesa Zarządu 

2. ………………………………… – Członka Zarządu 

 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

 

a 

 

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

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

…………………………………………………………………… reprezentowaną przez: 

1. ………………………………  - ……………………… 

 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

wyłonionym w postępowaniu na: „sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych (tonerów)  

do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych eksploatowanych na potrzeby Wielkopolskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.” zwanej dalej WARP przeprowadzonym w trybie zapytania 

ofertowego WARP-5/Z/2016, wspólnie zwanymi dalej „Stronami” o następującej treści: 

Zamawiający oświadcza, że przedmiot Umowy rozliczany jest w ramach :  

- „Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach inicjatywy JEREMIE 

w Wielkopolsce” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet 

I „Konkurencyjność przedsiębiorstw”, Działanie 1.3 „Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia 

przedsiębiorczości Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”;  

- w ramach projektu Regionalnej Instytucji Finansującej współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zadanie finansowane/dofinansowane przez Ministerstwo 

Gospodarki ze środków budżetu państwa. 

- „Projekt realizowany we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, współfinansowany przez Unię Europejską z 

Funduszu Spójności oraz przez budżet państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna  

2014-2020”. 

 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest sukcesywne dostarczanie (wraz z rozładunkiem) Zamawiającemu materiałów 

eksploatacyjnych (tonerów) do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych o parametrach technicznych  

i jakościowych dla zapewnienia ciągłości pracy urządzeń w Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

Sp. z o.o., zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ………………. 2016 r. stanowiącą załącznik do umowy. 

§ 2 

1. Wykaz drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych oraz ich ilość, do których wymagane jest dostarczenie 

materiałów eksploatacyjnych przedstawiono w Załączniku nr 1 do WARP-5/Z/2016. 

2. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert na materiały eksploatacyjne równoważne 

spełniające równoważne parametry jakościowe do wskazanych w formularzu cenowym (Załącznik nr 1  

do WARP-5/Z/2016). Przez „produkt równoważny” Zamawiający rozumie produkt kompatybilny ze 

sprzętem, do którego jest zamówiony, o parametrach techniczno-jakościowych (pojemność tuszu/tonera, 

wydajność i jakość wydruku) co najmniej takich samych bądź lepszych w stosunku do oryginału 



 

 

 

 

 

produkowanego przez producenta urządzenia. Zamawiający uzna produkt za równoważny, gdy 

Wykonawca udowodni, iż oferowany produkt równoważny posiada pojemność tonera/tuszu oraz wydajność 

taką samą bądź lepszą w stosunku do produktu oryginalnego produkowanego przez producenta 

urządzenia. W przypadku zaoferowania produktów równoważnych, wraz z ofertą należy złożyć dokumenty 

zawierające informacje o parametrach dot. pojemności i wydajności takich samych bądź lepszych w 

stosunku do materiału produkowanego przez producenta urządzenia, w celu wykazania ich równoważności. 

3. Przez produkt równoważny dla wyspecyfikowanego przedmiotu zamówienia rozumie się taki, który w 

sposób poprawny współpracuje ze sprzętem i oprogramowaniem urządzeń posiadanych przez 

Zamawiającego, a jego zastosowanie nie spowoduje konieczności częstszej konserwacji urządzeń (np. 

czyszczenie wnętrza drukarki, urządzeń wielofunkcyjnych spowodowane wysypywaniem się tonera lub 

wymianę materiałów eksploatacyjnych tj. rolek, wałków itp.), niż przewiduje to producent w instrukcji 

obsługi oraz realizuje wszystkie funkcje i posiada wszystkie cechy określone w specyfikacji technicznej.   

4. Przez normę jakościową równoważną rozumie się taką, która potwierdza, że dostarczane produkty 

odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym lub poświadcza zgodność działań 

Wykonawcy z normami jakościowymi lub poświadcza zgodność działań Wykonawcy z równoważnymi 

normami jakościowymi odwołującymi się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich 

normach europejskich lub potwierdza odpowiednio stosowanie przez Wykonawcę równoważnych środków 

zapewnienia jakości. 

5. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu spowodowane używaniem 

zaoferowanych materiałów: 

a) w przypadku wszelkich uszkodzeń drukarek u Zamawiającego, wynikających z niewłaściwego działania 

zaproponowanych materiałów eksploatacyjnych, Wykonawca usunie je w autoryzowanym serwisie 

producenta drukarki lub urządzeń wielofunkcyjnych na swój koszt oraz odbierze od Zamawiającego na 

własny koszt wszystkie dostarczone ilości danego typu materiału eksploatacyjnego, który spowodował 

awarię, a także w ich miejsce dostarczy na własny koszt nowe fabrycznie materiały eksploatacyjne, które 

podaje producent drukarki w ciągu 7 dni od daty pisemnego powiadomienia Wykonawcy przez 

Zamawiającego o zdiagnozowanym uszkodzeniu sprzętu, przez serwis autoryzowany,  

b) W przypadku gdy produkt nie spełni wymagań jakościowych (pod względem jakości wydruku), 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymiany wadliwej partii produktu na nowy pozbawiony wad.  

c) Jeżeli w trakcie trwania umowy Zamawiający stwierdzi, iż wydajność, jakość lub niezawodność 

dostarczonych produktów niekorzystnie odbiega od parametrów produktu oryginalnego (pochodzącego od 

producenta urządzenia, do którego materiał jest przeznaczony) lub jeżeli produkt nie sygnalizuje we 

właściwy sposób stanu zużycia tuszu lub tonera, Wykonawca na żądanie Zamawiającego winien materiał 

oferowany w asortymencie, którego żądanie dotyczy, wymienić na materiał spełniający wymagania 

Zamawiającego, bez zmiany ceny. 

6. W przypadku, gdy produkt oryginalny posiada inteligentny układ elektroniczny (chip) przekazujący 

informacje o stanie zużycia produktu to zaoferowany produkt również musi posiadać układ analogicznie 

działający.  

7. Niedopuszczalne jest dostarczenie materiałów regenerowanych, tzn. wykorzystujących oryginalne 

materiały używane, jak np. dysze, obudowy. 

8. Oferowane i dostarczone przez Wykonawcę materiały eksploatacyjne winny spełniać następujące 

wymagania Zamawiającego: 

a) Wykonawca gwarantuje, że tonery i wkłady drukujące będą wysokiej jakości oraz zapewniają 

kompatybilność pracy z urządzeniami Zamawiającego, zapewniają należyte bezpieczeństwo oraz 

posiadają właściwe opakowanie i oznakowanie; 

b) muszą być fabrycznie nowe oraz muszą spełniać wszystkie wymagania określone przez 

Zamawiającego w zapytaniu ofertowym WARP-5/Z/2016. 

c) dostarczone materiały eksploatacyjne muszą posiadać na opakowaniach zewnętrznych logo 

producenta, nazwę (typ, symbol) materiału, indywidualne cechy identyfikacyjne tj. oznaczenie 

sprzętu do którego produkt jest przeznaczony oraz winny być zabezpieczone gwarancją 

nienaruszenia opakowania; 

d) termin przydatności do użytku winien wynosić minimum 12 miesięcy liczony od daty dostawy i 

musi być określony na opakowaniu;  

e) wymaga się, aby oferowane materiały eksploatacyjne posiadały gwarancję - minimum 12 

miesięcy od dnia dostawy; 

9. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia i wniesienia zamawianego asortymentu – materiałów 

eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych do siedziby Zamawiającego mieszczącej się pod 



 

 

 

 

 

adresem – ul. Piekary 19 (IX piętro) w Poznaniu, do  oddziału przy ul. Grunwaldzkiej 2 w Pile oraz do 

Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich przy ul. Poznańskiej 33 w Nowym Tomyślu i 

złożenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

10. Nazwa dostarczonego asortymentu na fakturze VAT musi być zgodna z nazwą na opakowaniu  

i zamówieniem Zamawiającego. 

11. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze dostarczonych materiałów eksploatacyjnych wad, niezgodności 

lub rozbieżności ze złożonym zamówieniem, Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 24 godzin dokonać 

dostawy zgodnie z treścią zamówienia. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego zamówienia dostarczyć protokół odbioru zgodny ze 

zleceniem Zamawiającego, który jest podstawą do wystawienia częściowej faktury VAT. 

13. Zamawiający zastrzega możliwość nie zrealizowania zamówienia w całości z uwagi na możliwości 

finansowe Zamawiającego lub z uwagi na wycofanie z eksploatacji danego typu drukarek lub urządzeń 

wielofunkcyjnych, a Wykonawca nie będzie z tego tytułu dochodził żadnych roszczeń. 

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamiany asortymentu pomiędzy poszczególnymi pozycjami 

określonymi w formularzu cenowym, w granicach do 20% wartości każdego asortymentu, w ramach 

ogólnej wartości zamówienia. Wykonawca zobowiązany będzie wówczas do dostawy skorygowanych 

(zamienionych) pozycji asortymentowych z zachowaniem ich cen jednostkowych określonych w ofercie. 

15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia zamówienia do wysokości nieprzekraczalnej 50% 

wartości zamówienia asortymentu wskazanego w załączniku nr 1 formularzu cenowym zamówienia. 

16. Zapytanie ofertowe WARP-5/Z/2016 wraz z załącznikami stanowić będzie integralna część umowy. 

17. Nazwa i kod dotyczący przedmiotu zamówienia określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) 

30125110-5 Tonery do drukarek laserowych/faksów, 30125120-8 Toner do fotokopiarek. 

 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać Zamawiającemu materiały eksploatacyjne stanowiące przedmiot 

Umowy w terminie do 72 godzin, od momentu otrzymania od niego zapotrzebowania, przekazanego 

pisemnie, faksem, bądź na skrzynkę mailową. 

2. Zamawiający każdorazowo będzie określał wielkość zamówienia. Całość zamówienia zostanie dostarczona 

maksymalnie w 5 dostawach. 

3.  Koszt transportu przedmiotu umowy do Zamawiającego ponosi Wykonawca. 

4. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze dostarczonych materiałów eksploatacyjnych wad, niezgodności lub 

rozbieżności ze złożonym zamówieniem Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 24 godzin dokonać dostawy 

zgodnie z treścią zamówienia. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieodebrania towaru, w przypadku gdy jest on niezgodny ze 

specyfikacją określoną w formularzu cenowym (zał. Nr 1 do WARP-5/Z/2016), stanowiącym integralną 

część niniejszej umowy. Przedmiot umowy zostanie zwrócony Wykonawcy na jego koszt. 

6. Wykonawca odbierze kwestionowaną przez Zamawiającego część przedmiotu umowy w ciągu 24 godzin od 

daty otrzymania zgłoszenia. Zamawiający nie odpowiada za straty poniesione przez Wykonawcę z tytułu 

zwrotu kwestionowanej partii zamówienia. 

7. W terminie 1 dnia roboczego od dnia każdego zrealizowanego zamówienia zostanie sporządzony protokół 

odbioru zamówienia, podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego 

8. W trakcie odbioru Wykonawca przedstawia materiały eksploatacyjne, będące przedmiotem zamówienia w 

sposób pozwalający na dokonanie ich oceny co do zgodności z warunkami Umowy. 

9. Protokół odbioru, o którym mowa w ust. 8, powinien zawierać w szczególności: 

1) dzień i miejsce odbioru zlecenia; 

2) oświadczenie o braku albo o istnieniu wad w realizacji zlecenia; 

3) w przypadku stwierdzenia wad dostarczonych materiałów, niezgodności lub rozbieżności ze 

złożonym przez zamawiającego zamówieniem – zobowiązanie Wykonawcy do usunięcia wad, 

niezgodności lub rozbieżności, w tym poprzez dostawę produktów wolnych od wad, w terminie o 

którym mowa w ust. 4. Stwierdzenie usunięcia przez Wykonawcę wad będzie stanowić podstawę 

do sporządzenia protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 

10. Dostawa oraz odbiór ostatniej części przedmiotu Umowy nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu terminu 

określonego w § 10, pod adresem wskazanym w § 2 ust. 9. 

 

 

§ 4 



 

 

 

 

 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowanie przedmiotu umowy wynosi: ……………………………………… zł 

brutto (słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………). 

2. Rozliczenie między stronami umowy będzie realizowane wyłącznie w złotych polskich. 

3. Cena nie może wzrosnąć w okresie realizacji umowy.  

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie zrealizowania zamówienia w całości z uwagi na możliwości 

finansowe Zamawiającego lub z uwagi na wycofanie z eksploatacji danego typu drukarek lub urządzeń 

wielofunkcyjnych, wskazanych w Załączniku nr 2 do WARP-5/Z/2016 - Formularzu ofertowym, a 

Wykonawca oświadcza, iż akceptuje ten warunek i nie będzie wysuwał żadnych roszczeń z tytułu 

niezapłacenia przez Zamawiającego pełnej wartości przedmiotu zamówienia, o której mowa w ust.1.  

5. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o dokonanie przez Zamawiającego zamówienia w ilości ustalonej w 

umowie jako ilości maksymalnej. 

6. Zapłata wynagrodzenia za każde zrealizowane zamówienie, nastąpi przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy prowadzony przez ………………………………………………… nr ………………………………………………….., 

w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury VAT.  

7. Podstawą wystawienia faktury jest podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru, o którym mowa w  

§3 ust. 8, bez zastrzeżeń. Adresem dla doręczenia Zamawiającemu faktury VAT jest: Wielkopolska Agencja 

Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Piekary 19, 61-823 Poznań.  

8. Zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 5 

1. W przypadku nie dostarczenia przedmiotu umowy (w tym również części przedmiotu umowy) w terminie, 

Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1 % wartości przedmiotu umowy brutto za każdy dzień 

opóźnienia. Taka sama kara będzie obowiązywała w przypadku nie dostarczenia w terminie przedmiotu 

umowy wolnego od wad.  

2. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu cywilnego, jeżeli 

szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 

3. W razie opóźnienia w dostarczeniu przez Wykonawcę zamówionej części przedmiotu umowy powyżej 5 dni, 

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym. 

4. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność 

ponosi Wykonawca – kara umowna wynosi 15 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy. 

5. Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania  

i kary umownej. 

§ 6 

1. Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest na swój koszt dokonać próby technicznej 

zamówionych produktów pod względem ich wydajności oraz przedstawić Zamawiającemu dokumenty z jej 

wykonania. 

2. W przypadku dostawy produktów, których użycie spowoduje awarię urządzeń drukujących, kopiujących lub 

faksowych, Wykonawca zobowiązuje się do jej usunięcia w autoryzowanym serwisie producenta sprzętu na 

koszt Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia awarii przez Zamawiającego drogą e-mail na adres 

…………………………………………. lub faxem na nr ……………………………………... 

3. W przypadku opóźnienia w usuwaniu przez Wykonawcę awarii urządzeń, o których mowa w ust. 2 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 500,00 zł brutto za każdy dzień opóźnienia. 

4. Na czas usunięcia awarii urządzenia spowodowanej użyciem produktów dostarczonych przez Wykonawcę, 

Wykonawca dostarczy do Zamawiającego urządzenie o takich samych lub wyższych parametrach jak 

urządzenie uszkodzone, w terminie do 2 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego awarii. 

 

§ 7 

1. Wykonawca w związku ze świadczeniem przedmiotu Umowy, udziela Zamawiającemu na dostarczone 

produkty minimalnej 12 miesięcznej gwarancji jakości, liczonej od dnia dostawy, przy czym data 

przydatności musi być wskazana na opakowaniu. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne przedmiotu umowy. 

Oprócz znaczenia nadanego wadzie fizycznej przez ustawę Kodeks cywilny, przez wadę fizyczną rozumie się 

także jakąkolwiek niezgodność przedmiotu Umowy z opisem przedmiotu zamówienia zawartym  

w formularzu cenowym WARP-5/Z/2016. 



 

 

 

 

 

3. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich wad dostarczonego 

przedmiotu umowy, uniemożliwiających prawidłową pracę lub obniżających jej jakość. 

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

w przedmiocie Umowy w chwili dokonania ich odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady 

fizyczne, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca lub inny gwarant ponosi odpowiedzialność, pod 

warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji. 

 

§ 8 

Strony umowy wyłączają możliwość przelewu wierzytelności wynikającej z umowy na osobę trzecią.   

 

§ 9 

1. Osoby upoważnione do współdziałania w ramach realizacji Umowy: 

a) ze strony Zamawiającego:  

…………………………………. tel.: …………………………………….., email: ……………………………………………………………. 

b) ze strony Wykonawcy:  

…………………………………. tel.: …………………………………….., email: ……………………………………………………………. 

2. Zmiana osób wyznaczonych do merytorycznego współdziałania, o których mowa w ust. 1, może nastąpić 

poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony Umowy, bez konieczności zmiany umowy. 

3. Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy innym 

osobom. 

§ 10 

Umowę zawiera się na czas określony: od dnia zawarcia umowy do 10 grudnia 2016 r. 

§ 11 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej 

zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z 

tytułu wykonania udokumentowanej części umowy. 

 

§ 12 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 13 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych  i przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 14 

Spory powstałe w związku z realizacją Umowy będą rozpoznawane przez Sąd Powszechny właściwy miejscowo 

ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

§ 15 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Zamawiającego i jednym dla 

Wykonawcy. 

 

   Zamawiający:        Wykonawca: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 – Oferta Wykonawcy (formularz cenowy i formularz ofertowy); 

Załącznik Nr 2 – Zapytanie ofertowe WARP-20/Z/2015 


