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                                                                                                                                   Załącznik nr 3 

WZÓR  UMOWY   
 
Umowa nr ……/2017, 

zawarta w dniu …………2017 roku w Poznaniu pomiędzy:  

 

Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu,  

ul. Grunwaldzka 250B, 60-166 Poznań, NIP: 779-21-72-446, Regon: 634298402,  

reprezentowanym przez: 

Adama Błochowiaka – Wojewódzkiego Inspektora 

zwanym  dalej  „Zamawiającym”  

a  

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

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

reprezentowanym przez: 

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

zwanym dalej „Wykonawcą.”   

 
§1 

1. Umowa jest następstwem udzielenia przez Zamawiającego zamówienia w trybie zapytania 

ofertowego na sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących  

i kopiujących, będących na stanie WIORiN w Poznaniu, które stanowi integralną część 

niniejszej umowy. 

2. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa materiałów eksploatacyjnych zgodnie z wykazem 

tonerów stanowiącym załącznik nr 2 oraz ofertą Wykonawcy. 

3. Dostarczane materiały eksploatacyjne będą w 100% nowe i nieregenerowane, wolne od wad i  

spełniające wszelkie normy stawiane takim towarom przez prawo polskie. 

4. Dopuszcza się możliwość dostarczania materiałów równoważnych, pod warunkiem, że ich 

jakość i wydajność nie będą gorsze od produktów oryginalnych, nie będą naruszały praw 

patentowych ani własności intelektualnej producentów. 

5. Tonery powinny być objęte gwarancją niezawodnej eksploatacji do momentu wyczerpania się 

ładunku barwiącego 

6. Wykonawca udziela gwarancji: 24 miesiące, reklamacje załatwiane będą w terminie 5 dni od 

dnia zgłoszenia. 
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7. Dostawy będą realizowane sukcesywnie na podstawie jednostkowych zamówień  składanych 

faksem lub e-mailem, częstotliwość w zależności od potrzeb Zamawiającego. 

8. Dopuszcza się możliwość zakupu materiałów w innych ilościach niż wskazane w załączniku 

nr 2, stosownie do potrzeb zamawiającego. 

9. Dopuszcza się możliwość zakupu innych materiałów nie wskazanych w załączniku  nr 2, 

stosownie do potrzeb Zamawiającego. 

10. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe bądź prawne z powodu zmian 

ilościowych i jakościowych zamawianych tonerów. 

11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamiany lub zwrotu niewykorzystanych tonerów lub 

tuszy w ramach niniejszego zamówienia. 

12. Przedmiot umowy objęty jednostkowym zamówieniem Wykonawca zobowiązuje się 

dostarczyć każdorazowo do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, na swój koszt  

i ryzyko – maksymalnie w ciągu 4 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. 

13. W przypadku nie dotrzymania terminu dostawy (zgodnie z pkt 12)  przez Wykonawcę, 

Zamawiający może zakupić niedostarczoną partię materiałów u innego dostawcy, a 

ewentualną różnicą kosztów obciąży Wykonawcę, chyba że wydłużenie terminu dostawy 

nastąpi z uzasadnionych powodów, o których Zamawiający zostanie poinformowany. 

 

§2 

Strony wskazują osoby uprawnione do reprezentowania stron i realizacji niniejszej umowy: 

Osobą do kontaktu po stronie Wykonawcy będzie………………………..………tel……………… 

Osobą do kontaktu po stronie Zamawiającego będzie …………………………., tel. ……………..  

 

§3 

Termin realizacji umowy:……………………. (12 m-cy od dnia podpisania umowy). 

 

§4 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w §1, Strony ustalają maksymalne łączne 

wynagrodzenie brutto w kwocie……………………………………………………………..…zł   

(słownie złotych: ……………………………………………................................................…). 

Powyższa kwota zawiera należny podatek VAT………..% w kwocie……………………….zł. 

2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie składniki związane z wykonaniem przedmiotu 

zamówienia oraz postanowień niniejszej umowy. 

3. Wykonawca będzie stosował ceny jednostkowe na dostawy materiałów eksploatacyjnych wg 

złożonej oferty przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy. 
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4. W przypadku zmiany technologii produkcji lub w przypadku innych okoliczności 

pozwalających na obniżenie ceny przedmiotu umowy, Wykonawca odpowiednio ją obniży. 

5. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 14 dni po realizacji dostaw i otrzymaniu faktury 

VAT wystawionej przez Wykonawcę zgodnie z treścią zleceń częściowych, przelewem na 

konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 

6. Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wystawiał faktury VAT bez podpisu 

Zamawiającego na fakturze.  

§5 

Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z następujących 

tytułów i w podanych wysokościach: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia 

umownego w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych 

od Zamawiającego. 

2. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę 

Zamawiający poniesie szkodę, to Wykonawca zobowiązuje  się  pokryć tę szkodę w pełnej 

wysokości. 

3. W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe. 

4. 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 wynagrodzenia należne z tytułu wykonania części 

umowy. 

§6 

1. Wykonawca odpowiada za rodzaj, jakość oraz ilość dostarczanego przedmiotu umowy 

objętego każdym jednostkowym zamówieniem. 

2. Braki ilościowe lub wady jakościowe stwierdzone w dostawie Zamawiający poddaje 

reklamacji. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do uzupełnienia braków lub 

usunięcia wad niezwłocznie – nie później jednak, niż w terminie 7 dni licząc od daty 

otrzymania wezwania. 

3. W przypadku nie dotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 2,  Zamawiający zakupi 

brakującą lub wadliwą pozycję u innego dostawcy, a ewentualną różnicą kosztów obciąży 

Wykonawcę. 

4. W przypadku, gdy toner spowoduje zabrudzenie mechaniczne urządzenia przez wysypujący 

się wkład barwiący, Wykonawca zobowiązany będzie do oczyszczania urządzeń w budynku 
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Zamawiającego, w którym to urządzenie jest eksploatowane, na własny koszt w terminie 48 

godzin od otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego. 

5. Wykonawca nie będzie pobierał kaucji za opakowania. Zamawiający, na prośbę i koszt 

Wykonawcy, może zwrócić wszystkie puste opakowania.  

 
§7 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla swojej ważności wymagają zachowania formy pisemnej  

i potwierdzenia przyjęcia jej przez obie strony. 
 
 

§8 

W  sprawach  nieuregulowanych niniejszą  umową  stosuje  się  odpowiednie  przepisy  Kodeksu  

cywilnego. 

§9 

Sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej umowy, których strony nie rozwiążą polubownie, 

rozstrzygać  będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 
 

§10 

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej  

ze stron. 

 

 
 
 
 
 
 

 
               Zamawiający                                                                     Wykonawca                                                   

                    

 


