Załącznik nr 1.3
Projekt umowy na dostawę
do części III zamówienia
UMOWA nr …………
Zawarta w dniu ………….. roku w Poznaniu pomiędzy:
Powiatem Poznańskim reprezentowanym przez Zarząd z siedzibą w Poznaniu ul. Jackowskiego 18
w imieniu, którego działają:
1. ………………………………………………
2. ………………………………………………
przy kontrasygnacie ………………………………………….
zwanym w dalszej części Zamawiającym
a
……………………..……….………………………………………………………………………………………………………………………
Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy zgodnie ustawą z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego.

1.
2.
3.
4.
5.

§1
Przedmiot umowy
Wykonawca zobowiązuje się dostarczać dla potrzeb Zamawiającego materiały eksploatacyjne do urządzeń
kopiująco - drukujących określone w załączniku do niniejszej umowy.
Dostawa będzie realizowana sukcesywnie w terminie od ………………….. do wyczerpania kwoty określonej w
§ 3 ust. 1 nie dłużej niż do upływu 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Materiały eksploatacyjne do urządzeń kopiująco - drukujących będą dostarczane partiami w terminie 3 dni
roboczych od złożenia e-mailowego zamówienia przez Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczać materiały eksploatacyjne do urządzeń kopiująco - drukujących do
Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18, pokój 205.
Podane w załączniku do niniejszej umowy ilości materiałów eksploatacyjnych do urządzeń kopiująco drukujących są wielkościami orientacyjnymi, oszacowanymi na podstawie zużycia w roku poprzednim oraz
przewidywanego zapotrzebowania i mają jedynie charakter informacyjny.

§2
Realizacja umowy
1. Dowodem zrealizowania dostawy będzie pisemne potwierdzenie na kopii faktury, dokonane przez
upoważnionego pracownika Zamawiającego. W przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem
kuriera Zamawiający zobowiązuje się do sprawdzania dostarczonych materiałów eksploatacyjnych do
urządzeń kopiująco – drukujących, przez porównanie z załączonym dowodem dostawy.
2. Zamawiający zobowiązany jest w terminie 3 dni roboczych od odbioru materiałów eksploatacyjnych do
urządzeń kopiująco - drukujących e-mailowo powiadomić Wykonawcę o niezgodności asortymentu lub
brakach ilościowych w dostawie, a o wadach materiałów terminie 2 dni roboczych od ich wykrycia.
3. W przypadku niezgodności asortymentu lub ilości, Wykonawca winien niezwłocznie nie później niż w
terminie 2 dni roboczych dostarczyć na własny koszt materiały zgodne z zamówieniem.
4. Zamawiający wyznacza do kontaktów i wykonywania działań związanych z bieżącą realizacją niniejszej
umowy w tym do potwierdzania zrealizowania dostawy, o której mowa ust.1:
e-mail: …………………………………………., tel…………………………………
Wykonawca wyznacza: …………………………………………………………
e-mail: …………………………………………………, tel………………………….
5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób wskazanych w ust. 4 w formie pisemnej lub
e-mailowej.
6. Zamawiający potwierdzi prawidłowość dostawy na wskazany adres mailowy.
7. Dostarczone materiały eksploatacyjne muszą być fabrycznie nowe, posiadać oryginalne fabryczne
opakowania (hermetycznie zamknięte) nie noszące znamion otwierania, zawierające co najmniej: numer
katalogowy produktu, nazwę i typ urządzenia, do którego są przeznaczone, symbol/nazwę producenta,
muszą być wolne od wad technicznych i prawnych.
8. Materiały zostaną dostarczone w opakowaniu, którego wartość wliczona jest w cenę.
9. Koszty transportu, wyładunku i ubezpieczenia towaru i środków transportu na czas transportu ponosi
Wykonawca.
10. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za szkody, w tym za uszkodzenia urządzeń kopiującodrukujących spowodowane używaniem zaoferowanych materiałów eksploatacyjnych.
11. Wykonawca gwarantuje, że zamontowanie i używanie dostarczonych przez niego materiałów
eksploatacyjnych (oryginalnych jak i zamienników) nie spowoduje utraty praw do bezpłatnych napraw w

ramach gwarancji producenta urządzenia, do którego są przeznaczone, lub w przypadku uszkodzenia
urządzenia drukującego wynikającego z zastosowania produktu równoważnego Wykonawca poniesie koszty
naprawy.
12. Dostarczone materiały stanowiące przedmiot umowy nie będą ograniczały pełnej współpracy z
oprogramowaniem monitorującym stan zasobników ( przykładowo po zainstalowaniu tonera/tuszu w
drukarce na monitorze lub panelu kontrolnym nie mogą pojawiać się żadne komunikaty negatywne lub
błędy, a oprogramowanie powinno we właściwy sposób sygnalizować stan zużycia tonera/tuszu ).
13. W przypadku, gdy zaproponowany przez Wykonawcę oryginalny toner po zainstalowaniu w urządzeniu
spowoduje pojawienie się na monitorze lub panelu kontrolnym komunikatu informującego, że materiał nie
jest oryginalny, Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany na towar, który nie będzie powodować
wyświetlania się takiego komunikatu na własny koszt w terminie 48 godzin od otrzymania zgłoszenia od
Zamawiającego. W sytuacji spornej Zamawiający może zlecić wykonanie ekspertyzy potwierdzającej
oryginalność produktu u przedstawiciela autoryzowanego serwisu producenta urządzenia, a jej koszty w
całości zobowiązuje się pokryć Wykonawca.
14. W przypadku uszkodzenia urządzenia zainstalowanego u Zamawiającego, którego przyczyną będzie użycie
dostarczonych równoważnych materiałów eksploatacyjnych, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy na
swój koszt urządzenia w autoryzowanym przez producenta urządzenia serwisie, bądź do dostarczenia
urządzenia nowego (o takich samych parametrach, tego samego producenta, posiadającego gwarancję) w
terminie 7 dni od daty telefonicznego a następnie potwierdzonego pisemnie, zgłoszenia uszkodzenia przez
Zamawiającego. Wykonawca na własny koszt dostarczy urządzenie zastępcze na czas naprawy urządzenia
Zamawiającego. W razie utraty gwarancji na urządzenie objęte gwarancją Wykonawca przejmuje obowiązki
gwaranta. W przypadkach spornych, ustaleniem czy przyczyną awarii jest materiał eksploatacyjny,
każdorazowo zajmie się komisja złożona z przedstawicieli Zamawiającego i przedstawiciela Wykonawcy. W
przypadkach spornych za podstawę żądania przez Zamawiającego naprawy lub wymiany sprzętu (włączając
w to wymianę bębna lub głowicy) uważa się pisemną opinię autoryzowanego serwisu producenta sprzętu.
Koszty związane z wystawieniem opinii ponosi Wykonawca.
15. W przypadku, gdy toner spowoduje zabrudzenie mechaniczne urządzenia przez wysypujący się wkład
barwiący, Wykonawca zobowiązany będzie do naprawy urządzenia przy pomocy autoryzowanego serwisu
producenta urządzenia, na własny koszt w terminie 48 godzin od otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego.
16. W przypadku dwukrotnej reklamacji materiału eksploatacyjnego, będącego tzw. zamiennikiem
Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do zakupu materiałów eksploatacyjnych (oryginalnych, tzn.
wyprodukowanych przez producenta tego urządzenia, do którego dany materiał jest przeznaczony,
tożsamych co do rodzaju), a Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu kosztów brutto
zakupu tych materiałów z wynagrodzenia, przy czym Zamawiający zachowa prawo do naliczenia kar
umownych.
17. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego, przedłoży na materiały objęte przedmiotem umowy stosowne
świadectwa oraz atesty dopuszczające je do użytkowania na rynku polskim.
18. Materiały wykazujące wady fizyczne, znamiona wcześniejszego używania, oraz posiadający niewłaściwe lub
uszkodzone opakowania Wykonawca zobowiązuje się wymienić na wolne od wad w terminie 2 dni
roboczych od otrzymania pisma Zamawiającego wzywającego do wymiany.

1.
2.
3.
4.

§3
Wynagrodzenie
Całkowita wartość umowy odpowiada kwocie, którą Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia i
wynosi ………………PLN brutto (słownie:………) w tym obowiązujący podatek VAT.
Ceny jednostkowe poszczególnych materiałów objętych dostawą zostały określone w załączniku do
niniejszej umowy.
Strony w trakcie trwania niniejszej umowy wykluczają możliwość zmiany cen jednostkowych materiałów
będących przedmiotem zamówienia.
Wykonawca oświadcza, że nie będzie względem Zamawiającego wnosił roszczeń z tytułu zamówienia
mniejszej lub większej ilości materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń kopiujących niż określona
w załączniku do umowy.

§4
Warunki płatności
1. Zamawiający oświadcza, że posiada zdolność płatniczą, gwarantującą terminowe regulowanie
wynagrodzenia Wykonawcy.
2. Zamawiający będzie regulował należności za poszczególne partie artykułów biurowych, o których mowa w §
1 ust. 3 umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury Vat, wystawionej
na podstawie dokumentu potwierdzającego dostawę oraz e-maila Zamawiającego potwierdzającego
prawidłowość dostawy
3. Wynagrodzenie płatne będzie w formie przelewu bankowego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

4. Wynagrodzenie za poszczególne partie materiałów stanowić będzie iloczyn cen jednostkowych, o których
mowa w § 3 ust. 2 i ilości dostarczonych materiałów.
5. Łączne wynagrodzenie z tytułu niniejszej umowy nie przekroczy kwoty określonej w § 3 ust. 1.
§5
Kary umowne
1. Strony ustalają następujące kary umowne:
1) Kara za niewykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę, odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie
z przyczyn dotyczących Wykonawcy wynosi 10 % wartości brutto przedmiotu umowy określonego w § 3
ust. 1.
2) W przypadku niedotrzymania terminu dostawy, o którym mowa w § 1 ust. 3 oraz w § 2 ust. 13
Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 0,5 % wartości brutto danej partii przedmiotu
umowy za każdy dzień zwłoki.
3) W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 2 ust. 14 lub 15 Wykonawca zobowiązany
jest do wypłaty kary umownej w wysokości 1 % wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 3 ust.
1 za każdy dzień zwłoki.
2. W przypadku powstania szkody przewyższającej wartość kary umownej Zamawiający ma prawo żądać
odszkodowania do pełnej wartości poniesionej szkody.
3. Zamawiający upoważniony jest do potrącenia z wypłacanego wynagrodzenia lub jego części naliczonych,
zgodnie z ust. 1 kar umownych.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu umowy
określonego w § 3 ust. 1. w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności, za które
winę ponosi Zamawiający.
5. W przypadku nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w szczególności opóźnienia w dostawie
lub wykonania innych zobowiązań przez Wykonawcę trwającego ponad 30 dni, Zamawiający ma prawo do
rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.
§6
Odstąpienie od umowy
1. 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 powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z
tytułu wykonania części zamówienia.
§7
Zmiany w umowie
1. Dopuszcza się zmiany w Umowie, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2- 6 lub te, które Zamawiający
przewidział, tj.:
1) możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w zakresie przedłużenia terminu obowiązywania
umowy, gdy Zamawiający w okresie do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy nie wykorzysta kwoty
wskazanej w § 3 ust. 1,
2) w przypadku dokonania zmiany umowy, o której mowa w pkt.1 powyżej Zamawiający dopuszcza
możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o której mowa w art. 142 ust.5
ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Z wnioskiem o dokonanie zmiany Umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, może wystąpić
każda ze Stron.
3. We wniosku o dokonanie zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 1, Strona winna uzasadnić konieczność takich
zmian.
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej, pod rygorem nieważności
z wyłączeniem zmiany osób, o których mowa w § 2 ust. 5.
§8
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu
cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, 4 dla Zamawiającego, 1 dla Wykonawcy.
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