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UMOWA 

na zakup i dostawę urządzenia wielofunkcyjnego A3 

 

 

zawarta w dniu ….2019 r. w Poznaniu pomiędzy: 

Funduszem Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA z siedzibą w Poznaniu przy ulicy 

Pięknej 58, 60-589 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS 0000094064, NIP 7781397561, REGON 634269441, wysokość kapitału 

zakładowego: 13 350 000,00 zł 

reprezentowaną przez: 

…  

zwanym dalej Zamawiającym, 

a 

… 

zwanym dalej Wykonawcą, 

zwanymi dalej „Stronami” 

Wykonawcy udzielono zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 

kwoty 30 000 euro, przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego, udzielonego na podstawie 

Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty wskazanej  

w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych. Oferta złożona przez Wykonawcę została 

uznana za najkorzystniejszą na potrzeby realizacji projektu Inicjatywa JEREMIE współfinansowanego 

przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu 

państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.  

§ 1 

1. Przedmiotem Umowy jest sprzedaż, dostarczenie, jak również zainstalowanie, zintegrowanie oraz 

skonfigurowanie urządzenia wielofunkcyjnego A3, zgodnie z Zapytaniem ofertowym (Załącznik nr 

1), SOPZ (Załącznik nr 2), Ofertą Wykonawcy (Załącznik nr 3) oraz Umową, w terminie do … dni 

roboczych od chwili podpisania Umowy, to jest do dnia ….2019 r. 

2. Wykonawca zapewnia, że: 

1) dostarczy Przedmiot Umowy wysokiej jakości, spełniający wymogi bezkonfliktowej pracy  

i zapewniający należyte bezpieczeństwo; 

2) dostarczy dokumenty gwarancyjne producenta odnoszące się do Przedmiotu Umowy; 

3) dostarczy Przedmiot Umowy fabrycznie nowy, w zamkniętych opakowaniach 

zabezpieczonych fabrycznie przez producenta; 

4) Przedmiot Umowy jest wolny od jakichkolwiek wad. 

§ 2 
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1. Przedmiot Umowy zostanie dostarczony wraz z wniesieniem przez Wykonawcę na jego koszt  

i ryzyko do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń znajdujących się w siedzibie 

Zamawiającego w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od 8:00 do 16:00.  

2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z Przedmiotem Umowy dokumentację w języku 

polskim.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o terminie dostarczenia 

Przedmiotu Umowy co najmniej na jeden dzień roboczy przed planowanym dostarczeniem 

Przedmiotu Umowy oraz przekazać Zamawiającemu drogą elektroniczną wykaz dostarczanego 

Przedmiotu Umowy wraz z podaniem numerów fabrycznych. 

4. Odbiór Przedmiotu Umowy zostanie potwierdzony protokołem odbioru przez przedstawicieli obu 

Stron.  

5. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony Przedmiot Umowy jest niezgodny z Umową, nie jest 

kompletny lub posiada ślady zewnętrznego uszkodzenia, Zamawiający odmówi odbioru 

Przedmiotu Umowy, sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru. Zamawiający 

wyznaczy termin dostarczenia Przedmiotu Umowy wolnego od wad. Procedura czynności 

odbioru zostanie powtórzona. 

§ 3 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne 

Przedmiotu Umowy. Oprócz znaczenia nadanego wadzie fizycznej przez Kodeks Cywilny, przez 

wadę fizyczną rozumie się również jakąkolwiek niezgodność Przedmiotu Umowy ze 

Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy. 

2. Wykonawca udziela 2 lata gwarancji jakości na dostarczony Przedmiot Umowy, liczony od dnia 

dostawy stwierdzonej protokołem odbioru. 

3. W przypadku zgłoszenia reklamacji, Zamawiający zobowiązany jest zwrócić na koszt Wykonawcy 

sprzęt będący Przedmiotem reklamacji, a Wykonawca zobowiązany jest dokonać wymiany na 

sprzęt wolny od wad. 

§ 4 

1. Z tytułu wykonania bez zastrzeżeń Umowy Wykonawcy przysługuje łączne wynagrodzenie  

w kwocie: Brutto: … zł, (słownie: … 00/100), w tym: Netto: … zł, (słownie: … 00/100), Podatek 

VAT: … zł (słownie: … 00/100), zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ….2019 r. (Załącznik nr 3). 

2. Rozliczenie między Stronami Umowy będzie realizowane wyłącznie w złotych polskich. 

3. Cena nie może wzrosnąć w okresie realizacji Umowy. 

4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zaspokaja wszystkie roszczenia Wykonawcy z tytułu 

wykonania niniejszej Umowy. 

5. Faktura zostanie wystawiona na podstawie podpisanego przez Strony protokołu odbioru bez 

zastrzeżeń, o którym mowa w § 2 ust. 4. 

6. Zapłata wynagrodzenia określonego w ust. 1 nastąpi przelewem z rachunku bankowego 

Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT w terminie 14 dni 

od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

7. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 
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8. W przypadku naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, o których mowa w § 5 Umowy 

Wykonawca zobowiązuje się uregulować płatność za karę umowną w terminie do 7 dni od daty 

otrzymania noty, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego. 

§ 5 

1. Zamawiający ma prawo do naliczenia i żądania zapłaty przez Wykonawcę kar umownych  

w następujących przypadkach i wysokości: 

1) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu Umowy w wysokości 2% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy; 

2) odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy. 

2. Strony zgodnie ustalają, że naliczone przez Zamawiającego kary umowne mogą zostać potrącone 

z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 

3. Strony zgodnie ustalają, iż Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 

4. Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, będące 

następstwem działania siły wyższej. Dla celów niniejszej Umowy siłą wyższą jest zdarzenie 

nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia i przewidzenia. 

§ 6 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

3. Wraz z zawarciem niniejszej Umowy Wykonawca upoważnia Zamawiającego do przetwarzania 

jego danych osobowych i jego pracowników w szczególności w zakresie udostępniania tych 

danych na potrzeby sprawozdawczości finansowej, kontroli i ewaluacji w związku z realizacją 

Umowy. 

4. Zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

5. Niedopuszczalne są takie zmiany postanowień zawartej Umowy oraz wprowadzanie do niej 

nowych postanowień, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnianiu 

należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że 

konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 

§ 7 

1. Spory powstałe w związku z realizacją Umowy rozstrzygane będą przez Strony przede wszystkim 

na drodze polubownej. 

2. Termin na polubowne rozstrzygnięcie sporu wynosi 30 (słownie: trzydzieści) dni od daty 

zgłoszenia sporu przez Stronę. 

3. W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia na drodze polubownej wszelkie spory 

powstałe w związku z realizacją Umowy Strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu Sądowi dla 

siedziby Zamawiającego. 
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§ 8 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY 

 

WYKONAWCA 

…………………………………… …………………………………… 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – Zapytanie ofertowe; 

2. Załącznik nr 2 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Umowy; 

3. Załącznik nr 3 – kserokopia Formularza ofertowego Wykonawcy; 

 


