
Załącznik nr 3 do specyfikacji 
 

Umowa nr ..................... 

 
Zawarta dnia .......................... 2009 roku pomiędzy : 
Prokuraturą Okręgową w Łodzi, ul. Kilińskiego 152, 90 – 322 Łódź, NIP:725-11-05-734, 
REGON:000000253, reprezentowaną przez:  
Prokuratora Okręgowego w Łodzi - .............................................................,  
zwaną dalej Zamawiającym, a:  
................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................. 
reprezentowanym przez ........................................................................,  
zwanym dalej Wykonawcą.  
 
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu 
nieograniczonego - art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych ( t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) została zawarta umowa o 
następującej treści: 

§ 1 
1) Przedmiotem umowy są usługi telekomunikacyjne dla Prokuratury Okręgowej w Łodzi i 
podległych jej prokuratur rejonowych, w sieci telefonii komórkowej na zasadzie abonamentu 
wraz z zakupem aparatów telefonicznych, zgodnie z ofertą Wykonawcy z 
dnia............................ roku, której kopia stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy oraz 
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia – opis przedmiotu zamówienia - 
stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 
2) Osobami wyznaczonymi do uzgodnień i koordynacji przedmiotu niniejszej umowy są: 
a) ze strony Zamawiającego – Tomasz Śliskowski, tel.(0 42) 676 86 88,  
b) ze strony Wykonawcy - …………………………………………. 

 
§ 2 

1) Wykonawca zgodnie z niniejszą umową zobowiązany jest do dostawy telefonów 
komórkowych oraz akcesoriów do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych i wolnych od 
wad fizycznych. 
2) Wykonawca w ramach niniejszej umowy jest zobowiązany do świadczenia usług 
telekomunikacyjnych telefonii komórkowej na rzecz Zamawiającego, zgodnie z warunkami 
określonymi w SIWZ oraz złożonej ofercie z dnia ........................ 
3) W ramach wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany będzie na własny 
koszt do zachowania i przejęcia (migracji) dotychczasowych 105 numerów abonenckich w 
taryfie głosowej. 
4) Dostarczenie telefonów komórkowych powinno nastąpić w ciągu 7 dni od momentu 
podpisania umowy (ilość szt. telefonów i kart SIM dostarczana będą zgodnie z 
zapotrzebowaniem) na koszt Wykonawcy. 
5) Faktury oraz bilingi (bezpłatne) mają być dostarczane do siedziby Zamawiającego w 
formie papierowej. 
6) Wykonawca zapewni bezpłatną zmianę numeru telefonu w trakcie trwania umowy. 
 

§ 3 
1) Z czynności odbioru telefonów komórkowych oraz akcesoriów zostanie spisany i 
podpisany przez strony Protokół dostawy (załącznik nr 3 do umowy), który zostanie 
podpisany w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia dostawy - stwierdzający 
zgodność z Załącznikiem Nr 1 do umowy (parametry techniczne oferowanego przez 
Wykonawcę sprzętu), a także wymieniający numery fabryczne dostarczonego sprzętu. 
2) Wykonawca ponosi odpowiedzialność i ryzyko związane z dostawą Sprzętu do momentu 
podpisania Protokołu dostawy (ilościowy), o którym mowa w pkt 1. 



 
§ 4 

1) Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy od dnia......................... 
 

§ 5 
1) Płatność za usługi telekomunikacyjne realizowana będzie na podstawie faktury VAT, 
wystawionej przez Wykonawcę za poszczególny okres rozliczeniowy, wynoszący jeden 
miesiąc, przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy, w terminie do 21 dni 
kalendarzowych od dnia otrzymania faktury VAT. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień 
wydania przez Zamawiającego dyspozycji przelewu. 
2) W przypadku opóźnienia w zapłacie Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe. 
3) Płatność za dostarczone telefony komórkowe lub akcesoria realizowana będzie 
każdorazowo w terminie do 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania faktury VAT. 
4) Ceny jednostkowe na podstawie, których będą wystawiane faktury VAT (w rozliczeniu 
miesięcznym) nie mogą być większe niż w złożonej ofercie z dnia ……….. stanowiąca 
załącznik nr 1 od niniejszej umowy. 
 

§ 6 
1) Wykonawca przekazuje dokumenty gwarancyjne otrzymane od producenta na 
dostarczone telefony komórkowe i sprzęt. 
2) Termin gwarancji na dostarczone urządzenia liczony jest od dnia podpisania Protokołu 
dostawy. 
3) Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie terminu 
gwarancji, jeżeli przed upływem tego terminu wada została wcześniej reklamowana. 
 

§ 7 
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) Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 jest nieważna. 
3) Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu, 
pod rygorem nieważności. 
4) W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie 
przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. 
Nr 223, poz.1665z późn. zm.). 
5) Wszystkie spory, które wynikną z tytułu realizowania umowy będą rozstrzygane przez 
Strony w drodze negocjacji. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia, wszelkie spory 
rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
6) Wynikające z umowy wierzytelności Wykonawcy nie mogą być przenoszone na osoby 
trzecie bez zgody Zamawiającego. 
7) Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w przypadku, o którym mowa w art. 145 
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 
223, poz.1665 z późn. zm.). 
 

§ 8 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 
każdej ze Stron. 
 
....................................                                                                   ........................................... 
     ZAMAWIAJĄCY                                                                                WYKONAWCA 

 


