
 

 
 

Załącznik nr 4b do zapytania ofertowego 
 

Wzór umowy nr … 

 

zawarta w dniu  ….2018 roku w Łodzi, pomiędzy: 

Stowarzyszeniem Łódzki Obszar Metropolitalny z siedzibą w Łodzi (90-926 Łódź), ul. Piotrkowska 104; 
NIP 725-207-66-21, KRS 0000511578; reprezentowanym na mocy pełnomocnictwa Zarządu przez:   

…………………………………………………. – ………………………………………..,  

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

 

a  

 

……………. 

 

reprezentowaną przez: 

……………………….. 

zwaną dalej „Wykonawcą”, 

zwane dalej łącznie „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”, 

o następującej treści: 

§ 1 Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych i nieregenerowanych materiałów 
eksploatacyjnych do drukarek zgodnie z specyfikacją określoną w formularzu ofertowym, który 
stanowi załącznik nr 1 do umowy.  

2. Zamawiający zastrzega sobie w ramach ogólnej wartości umowy (§ 3 ust. 1) możliwość dokonywania 
zmian ilościowych w asortymencie materiałów przedstawionym w specyfikacji, o której mowa w ust. 1, 
stosownie do rzeczywistych potrzeb, przy zachowaniu cen jednostkowych podanych w formularzu 
ofertowym. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie o realizację zamówienia w ilościach  
i proporcjach wskazanych w formularzu ofertowym.  

3. Ceny jednostkowe, o których mowa w ust. 2 uwzględniają wszystkie elementy niezbędne do realizacji 
przedmiotu zamówienia, w tym koszty transportu, rozładunku i wniesienia do pomieszczeń 
wskazanych przez Zamawiającego. 

4. Umowa jest realizowana w ramach dotacji na finansowanie kosztów funkcjonowania Związku ZIT. 
Dotacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach 
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. 

 



 

 
 

 
 
 

§ 2 Termin obowiązywania umowy 

1. Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do 31 grudnia 2018 roku. 
2. Niezależnie od terminu, o którym mowa w ust. 1, umowa wygasa w trybie natychmiastowym w przypadku 

wykorzystania środków finansowych, określonych w § 3 ust. 1 umowy. 
 
 
 

§ 3 Wynagrodzenie 

1. Strony uzgadniają, że za realizację niniejszej umowy wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie 
netto nie większej niż ……………. złotych (słownie: …………….., 00/100), tj. ……………………. złotych 
brutto (słownie: …………………), w tym należny podatek VAT w kwocie … zł, zwane dalej 
„wynagrodzeniem”, płatne częściami sukcesywnie za zrealizowane zamówienia. 

2. Wynagrodzenie wykonawcy za zrealizowane zamówienia obliczane będzie każdorazowo po cenach 
jednostkowych określonych w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr … do umowy oraz 
liczby rzeczywiście dostarczonych materiałów. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie o zapłatę 
wynagrodzenia w pełnej kwocie z ust. 1. Ostateczna wartość wynagrodzenia wynikać będzie  
z rzeczywiście zrealizowanych zamówień i nie może przekroczyć kwoty wynagrodzenia, określonego  
w ust 1.  

3. Przez cały okres obowiązywania umowy ceny jednostkowe materiałów określone w formularzu 
ofertowym, stanowiącym załącznik do Oferty wykonawcy pozostają bez zmian.  

4. Zapłata wynagrodzenia za dane zamówienie nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 
wskazany na fakturze VAT w terminie … dni kalendarzowych od dnia doręczenia zamawiającemu 
prawidłowo wystawionej faktury VAT.  

5. Dniem zapłaty wynagrodzenia za zamówienie jest dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku 
bankowego zamawiającego. 

6. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia za zamówienie wykonawca może żądać od 
zamawiającego odsetek ustawowych.  

7. Podstawą wystawienia faktury VAT będą dokumenty dostaw materiałów/dokumenty WZ potwierdzone 
przez pracowników Zamawiającego. 

8. Płatnikiem i adresatem faktury będzie Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny z siedzibą 
w Łodzi (90-926 Łódź), ul. Piotrkowska 104; NIP 725-207-66-21. 

9. Adresem do doręczenia zamawiającemu faktury VAT jest: Biuro Stowarzyszenia Łódzki Obszar 
Metropolitalny, al. Kościuszki 59/61, 90-514 Łódź. 

 
 

 
§ 4 Warunki realizacji 

1. Dostawy materiałów będą realizowane sukcesywnie w okresie obowiązywania umowy, na podstawie 
składanych zamówień i stosownie do potrzeb zamawiającego. Wielkość każdego zamówienia będzie 
wynikać z jednostronnej dyspozycji zamawiającego określającej asortyment, ilość oraz miejsce 
dostawy. 

2. Zamówienia zamawiającego będą przesyłane do wykonawcy pisemnie, faksem lub pocztą 
elektroniczną zgodnie z danymi teleadresowymi wskazanymi w § 7 ust. 1.  

3. Każdorazowe zamówienie będzie realizowane w terminie 3 dni roboczych od dnia przesłania 
zamówienia przez zamawiającego.  

4. Wykonawca na podstawie otrzymanego zamówienia jest zobowiązany do dostarczania zamawianych 
materiałów na własny koszt i ryzyko oraz do rozładunku zamówionych materiałów  
i ich złożenia w miejscu (pomieszczeniu) wskazanym przez upoważnionego pracownika 
Zamawiającego.  

5. Dostarczane materiały będą pozbawione zabrudzeń, odbarwień, zawilgoceń i uszkodzeń oraz będą 
fabrycznie nowe, nieużywane, nadające się do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem,  
w okresie przydatności do użycia określonym przez producenta, wysokiej jakości, w pierwszym 
gatunku oraz będą właściwie opakowane i oznakowanie. 

6. Wykonawca udziela na dostarczone w ramach danego zamówienia materiały 12 miesięcznej 
gwarancji jakości i przydatności do użycia, licząc od dnia dostawy tych materiałów, potwierdzonym 
dokumentem dostaw/dokumentem WZ, o którym mowa w § 3 ust. 7.  



 

 
 

7. Wykonawca zobowiązuje się w ramach i w okresie gwarancji, wskazanym w ust. 6 do wymiany na 
swój koszt i ryzyko każdego wadliwego materiału na wolny od wad, w terminie nie dłuższym niż 3 dni 
robocze od dnia zgłoszenia reklamacji przekazanej przez zamawiającego pisemnie, pocztą 
elektroniczną lub faksem zgodnie z danymi teleadresowymi wskazanymi w § 7 ust. 1. 

8. Wykonawca, w ramach umowy zobowiązany jest odbierania od Zamawiającego zużytych materiałów 
przy dostawie nowych oraz ich zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1. 

 

§ 5 Kary umowne  

1. W razie rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, wykonawca zapłaci 
zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1.  

2. Za każdy dzień zwłoki w realizacji danego zamówienia wykonawca zapłaci zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych 00/100).  

3. W przypadku niedotrzymania terminu wymiany wadliwego materiału określonego w § 4 ust. 7, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych 00/100) za 
każdy dzień zwłoki. 

4. Strony uzgadniają, że w razie naliczenia przez zamawiającego kar umownych, zamawiający potrąci 
kwotę, stanowiącą równowartość tych kar z wynagrodzenia należnego wykonawcy i tak pomniejszone 
wynagrodzenie wypłaci wykonawcy.  

5. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających zastrzeżone na 
jego rzecz kary umowne.  

6. Zamawiający w przypadku wystąpienia zwłoki trwającej 3 dni robocze w dostarczeniu materiałów lub  
w wymianie wadliwych materiałów, wyznaczy Wykonawcy pisemnie dodatkowy termin realizacji, nie 
rezygnując z kary umownej lub/i odszkodowania. 

7. Wraz z bezskutecznym upływem terminu wyznaczonego na podstawie ust. 6, zamawiający może 
rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, oraz żądać od wykonawcy zapłaty kary umownej 
określonej w ust. 1. 

 

§ 6 Zmiana postanowień umowy 

1. Istnieje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, w przypadku gdy:  

a) nie prowadzą one do zmiany charakteru umowy, 

b) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw lub usług od dotychczasowego wykonawcy, 
nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie 
następujące warunki:  

i. zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, 
w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, 
zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

ii. zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów 
dla Zamawiającego, 

iii. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 
pierwotnie w umowie, 

c) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:  

i. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, 
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 

ii. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, 

d) wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: 

i. na podstawie postanowień umownych, o których mowa w lit. a, 

ii. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia 
warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie 
pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 



 

 
 

iii. w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego 
podwykonawców, 

e) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 209 000 
euro w przypadku zamówień na dostawy i usługi, i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości 
zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy. 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 7 Nadzór i formy przekazywania informacji 

 
1. Do bieżącej współpracy w sprawach związanych z realizacją umowy upoważnieni są:  
1) ze strony zamawiającego:  
 
……………………………, tel. ……………………..,  faks……………………, email………………………………  
2) ze strony wykonawcy:  
 
……………………………, tel. ……………………..,  faks……………………, email………………………………  
 
2. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony i nie 
stanowi zmiany treści umowy w rozumieniu § 6.  
3. W razie wątpliwości poczytuje się, że zamówienie/zgłoszenie reklamacji oraz wszelka inna 
korespondencja zostały doręczone wykonawcy skutecznie w dniu ich wysłania przez zamawiającego 
pocztą elektroniczną lub faksem, jeżeli zostały one przesłane przez zamawiającego na dane teleadresowe 
wskazane w ust. 1.  

 

 

§ 8 Postanowienia końcowe i ogólne warunki umowy 

1. Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
2. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 
3. Spory powstałe w związku z wykonywaniem umowy strony zgodnie poddają rozstrzygnięciu sądu 

powszechnego właściwego miejscowo ze względu na siedzibę zamawiającego.  
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
5. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki: 

1. Zaproszenie do składania ofert i oferta wraz z załącznikami 
2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Stowarzyszenia 
 

 
 

 
 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

 

 

 

 

 


