
                                                                                                          Załącznik nr 4 do SIWZ / wzór umowy /

                                                         UMOWA .........../ 2008

 w dniu ... .... .... .... .... pomiędzy:

Prokuraturą Okręgową w Łodzi , ul. Kilińskiego 152, 90 – 322 Łódź ( NIP 725 – 11 – 05 – 734, Regon 
000000253 ), 
reprezentowaną przez:

1. Prokuratora Okręgowego w Łodzi
2. Dyrektora Finansowo – Administracyjnego

Prokuratury Okręgowej w Łodzi
zwaną dalej „ Zamawiającym ”

a

firmą : ..........................................; ul. ....................................; ......................, ( NIP: ..............................;
REGON: ..............................), wpisaną do rejestru......................... zwaną   dalej „ Wykonawcą ”,
reprezentowaną przez :

     1. 
     2.

wybranym w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów eksploatacyjnych dla 
Prokuratury Okręgowej w Łodzi i podległych jej jednostek organizacyjnych , prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych 
( Dz. U. z 2007r. nr 223, poz.1655 ), dalej oznaczonej Pzp.

§ 1.
                                                                         Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest dostawa materiałów eksploatacyjnych, zgodnie z ofertą Wykonawcy z 
dnia ............., której kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej 
umowy.

2. Wykonawca oświadcza, że  przedmiot umowy spełnia wymagania Zamawiającego podane w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, której kopia poświadczona za zgodność z oryginałem stanowi Załącznik 
Nr 2 do niniejszej umowy.

 
§ 2

Obowiązki stron

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  sukcesywnego  dostarczania  przedmiotu  zamówienia  do  siedziby 
Zamawiającego , w godz. 8:30 – 15:00.

2. Wykonawca ponosi  odpowiedzialność za nieterminowe dostarczanie przedmiotu  zamówienia  oraz wady 
fizyczne dostarczanych materiałów.

3. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy urządzeń drukujących (zapłaty wg faktury ), w 
przypadku  stwierdzenia  przez  autoryzowany  serwis  producenta  urządzeń  jego  uszkodzenia  wskutek 
zastosowania dostarczonego przez Wykonawcę wadliwego  bębna, toneru, taśmy, tuszu.

4. Zamawiający zobowiązuje się do składania, w miarę bieżących potrzeb zamówień na materiały oraz do 
terminowego regulowania należności.

§ 3
Sposób dostawy

1. Dostawy  materiałów eksploatacyjnych będą odbywać się sukcesywnie, w terminie wcześniej ustalonym z 
Zamawiającym,  na  podstawie  zapotrzebowania  Zamawiającego,  przesłanego  faksem,  w  terminie  5  dni 
roboczych od dnia wysłania przez Zamawiającego zapotrzebowania i potwierdzenia jego otrzymania przez 
Wykonawcę.

2. Zamówienie będzie realizowane w oparciu o ceny jednostkowe określone w ofercie Wykonawcy.
3. Wykonawca dostarczy przedmiot  zamówienia  do siedziby Zamawiającego i  podległych jej  jednostek na 

własny koszt ( wliczony w cenę oferty ).
4. Wykonawca  zobowiązany  jest  zapewnić  wniesienie  dostarczonych  materiałów  eksploatacyjnych  do 

pomieszczenia wskazanego przez pracownika Zamawiającego w danej jednostce.



§ 4
Termin realizacji umowy

Terminem wykonania zamówienia : 12 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do wykorzystania kwoty, o której 
mowa w § 5 ust.1.

§ 5.
Wartość umowy

1. Strony ustalają wartość przedmiotu umowy na kwotę brutto .............................złotych polskich (  słownie 
złotych:.....................................)

2. Wartość brutto przedmiotu umowy obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją umowy, w tym podatek 
VAT, koszty opakowań, koszty załadunku, transportu oraz wyładunku, wniesienia przedmiotu umowy do 
wyznaczonego pomieszczenia, ubezpieczenie przedmiotu dostawy, zysk, narzuty, upusty oraz pozostałe 
składniki cenotwórcze.

§ 6.
Warunki płatności

1.Płatność z tytułu dostawy przedmiotu umowy dokonywana będzie po każdej dostawie, przelewem z konta 
   Zamawiającego na konto Wykonawcy, w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej 
   faktury.
2.Wykonawca wystawi fakturę VAT po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru wykonanego przedmiotu 
   zamówienia.
3.Za dzień zapłaty uważa się dzień wydania przez Zamawiającego dyspozycji przelewu z rachunku
   Zamawiającego.
4.Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.

§ 7
Warunki gwarancji jakości

1.Wykonawca  zobowiązuje  się  do  dostarczenia  materiałów  eksploatacyjnych,  które  nie  spowodują  utraty 
gwarancji urządzeń drukujących. Wykonawca gwarantuje dostarczyć przedmiot umowy jakościowo dobry, bez 
wad, które pomniejszą wartość lub uczynią  przedmiot  umowy nieprzydatny do użytkowania  zgodnie z jego 
przeznaczeniem.
2.Wykonawca odpowiada  wobec Zamawiającego  za  wady  fizyczne  i  jakościowe  dostarczonego towaru  na 
podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. W przypadku stwierdzenia wad dostarczonego towaru Zamawiający 
prześle Wykonawcy zgłoszenie reklamacji.
3.W przypadku  wystąpienia  wad w dostarczonym przedmiocie  umowy,  Wykonawca ,  jest  zobowiązany  do 
wymiany wadliwej partii towaru na swój koszt, najpóźniej w terminie trzech dni roboczych.
4.Wykonawca  udzieli  gwarancji  Zamawiającemu  na  materiały  będące  przedmiotem  zamówienia.  Okres 
gwarancji  dostarczonych  materiałów  wynosi  co  najmniej  12  miesięcy  od  dnia  dostawy  określonej  partii 
przedmiotu umowy do jednostek organizacyjnych Zamawiającego.

§ 8.
Kary

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną:
a) 10% wartości brutto umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które 

odpowiada Wykonawca,
b) 10% wartości brutto umowy, jeżeli Wykonawca odstąpi od realizacji umowy,
c) 0,5% wartości  brutto dostawy za każdy dzień zwłoki  w realizacji  dostawy po terminie o którym 

mowa w § 3 ust.1,
d) 0,5% wartości  brutto dostawy za każdy dzień zwłoki  w wymianie zareklamowanego przedmiotu 

umowy po terminie o którym mowa w § 7 ust. 3.
2. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust 1, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania 

w pełnej wysokości na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.
3. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu odsetki w ustawowej wysokości,  w przypadku opóźnienia w 

zapłacie za fakturę.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych z faktury przedstawionej do 

zapłaty. 



§ 9.
Rozwiązanie umowy

1. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w przypadku, o którym mowa w art. 145 ust.1 Pzp.
2. Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  wcześniejszego  rozwiązania  umowy,  za  jednostronnym 

oświadczeniem, w przypadku zmian organizacyjnych u Zamawiającego, których nie mógł on przewidzieć w 
chwili podpisywania umowy.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku 
rażącego  niedbalstwa  Wykonawcy  polegającego  na  trzykrotnym  opóźnieniu  w  dostawie  zamawianych 
materiałów eksploatacyjnych.

4. Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy 10% kary umownej  za  odstąpienie  od umowy z innych przyczyn  niż 
wymienione wyżej. 

§ 10.
Postanowienia końcowe

1. Zakazuje  się  zmian  postanowień  zawartej  umowy  w  stosunku  do  treści  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.

2. Wszelkie zmiany w treści  niniejszej  umowy wymagają  formy pisemnej,  w postaci  aneksu,  pod rygorem 
nieważności.

3. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  zastosowanie  mają  odpowiednie  przepisy  Kodeksu 
cywilnego oraz Pzp.

4. Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy Strony będą rozwiązywać 
polubownie, a jeśli nie będzie to możliwe rozstrzygać je będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla 
siedziby Zamawiającego.

5. Osobami wyznaczonymi do uzgodnień i koordynacji przedmiotu niniejszej umowy są:
1) ze strony Zamawiającego  - ........................................
2) ze strony Wykonawcy       - .........................................

6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                               WYKONAWCA         

................................................                                                              ......................................................

................................................                                                              .......................................................
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