Załącznik Nr 2 do SIWZ
Projekt umowy
(Znak sprawy: PO VII WB 261…...2020)
Umowa Nr ……
zawarta dnia ............................... 2020 r., w Warszawie pomiędzy:
Skarbem Państwa – Prokuraturą Okręgową w Lublinie,
ul. Okopowa 2a, 20-950 Lublin
NIP 712-22-91-114 , REGON 000000359
reprezentowaną przez:
Pana Roberta Malickiego – p.o. Prokurator Okręgowy w Lublinie
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a
*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:
spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości),
ul. ………., ………………. (wpisać adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego Sądu ……………., pod numerem KRS ... – zgodnie z wydrukiem z
Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, stanowiącym załącznik do umowy,
NIP ……………….., REGON …………………….., kapitał zakładowy …………..zł, BDO ……., zwaną
dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez ..........1/reprezentowaną przez … działającą/ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy2,
*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:
Panią/Panem …………. prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…”
z siedzibą w … (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ……………….. (wpisać adres),
– zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
stanowiącym załącznik do umowy, NIP ……………, REGON …………., BDO ……., zwaną/-ym
dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną/-ym przez … działającą/-ego na podstawie
pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy3,
wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,
o następującej treści:
§1
Oświadczenia Stron
1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta
w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.).
2. Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
12- 23 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki.
Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki.
3 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby.
1
2
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§2
Przedmiot umowy
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie
pn.: „Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń
drukujących i kopiujących oraz faksów na potrzeby Prokuratury Okręgowej
w Lublinie oraz podległych jej Prokuratur Rejonowych” zwanego dalej:
przedmiotem zamówienia lub przedmiotem umowy.
Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje, w szczególności:
1) Dostawę fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych (tonery, bębny, tusze,
głowice itp.), wyprodukowanych nie wcześniej niż w roku, w którym realizowana
jest dostawa. Pod pojęciem „fabrycznie nowe” należy rozumieć materiały
eksploatacyjne, które w całym swoim procesie produkcyjnym (za wyjątkiem
kartonowego opakowania) są wytwarzane z elementów nierefabrykowanych,
nieregenerowanych, nieuszkodzonych, bez śladów wcześniejszego używania,
wytworzonych od podstaw, bez użycia w jakikolwiek sposób komponentów
uzyskanych z innych produktów wcześniej użytkowanych; wyprodukowane bez
naruszenia praw patentowych i własności intelektualnych ich właścicieli lub za
ich zgodą. Ich stosowanie nie może naruszać warunków gwarancji urządzeń, do
których są dedykowane. Za fabrycznie nowy nie uznaje się wyrobu, gdzie
pojemnik został jedynie wyczyszczony i ponownie napełniony tonerem lub
tuszem. Materiały powinny pochodzić z bieżącej produkcji;
2) odebranie od Zamawiającego wszystkich zużytych materiałów eksploatacyjnych;
3) gwarancję jakości udzieloną na okres nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia
odbioru, która będzie realizowana zgodnie z treścią § 8 umowy na cały wszystkie
dostarczone materiały eksploatacyjne, na warunkach nie gorszych niż gwarancja
producenta,
potwierdzoną
odrębnymi
dokumentami
gwarancyjnymi
dostarczonymi wraz z tymi produktami. Okres gwarancji jakości stanowi jedno
z kryteriów oceny ofert.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie ze złożoną ofertą
i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia [SIWZ], stanowiącymi integralną
część niniejszej umowy.
Zamawiający informuje, iż posiada urządzenia drukujące będące na gwarancji
producenta i część materiałów eksploatacyjnych do drukarek wyszczególnionych
w SIWZ to materiały eksploatacyjne do takich urządzeń.
Dostawa materiałów eksploatacyjnych obejmuje:
1) dostawę i wymianę tonerów oraz innych materiałów eksploatacyjnych,
2) dojazd i transport do siedziby Zamawiającego i jego poszczególnych jednostek
mieszczących się w budynkach prokuratur tj.:
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Adres jednostki/komórki
Prokuratura Okręgowa w Lublinie
ul. Okopowa 2a
20-950 Lublin
Prokuratura Okręgowa w Lublinie
Al. Kraśnickie 35
20-718 Lublin
Prokuratura Rejonowa w Łukowie
ul. Piłsudskiego 28
21-400 Łuków
Prokuratura Rejonowa w Radzyniu Podlaskim
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 5
21-300 Radzyń Podlaski
Prokuratura Rejonowa w Lubartowie
Al. Tysiąclecia 4
21-100 Lubartów
Prokuratura Rejonowa w Chełmie
ul. Sienkiewicza 20
22-100 Chełm
Ośrodek zamiejscowy w Chełmie
ul. Sienkiewicza 20
22-100 Chełm
Prokuratura Rejonowa w Kraśniku
ul. Lubelska 81
23-200 Kraśnik
Prokuratura Rejonowa w Świdniku
ul. Krępiecka 18
21-040 Świdnik
Prokuratura Rejonowa w Opolu Lubelskim
ul. Lubelska 4
24-300 Opole Lubelskie
Prokuratura Rejonowa w Lublinie
ul. Chmielna 10
20-938 Lublin
Prokuratura Rejonowa w Lublinie Dział ds. Wojskowych
ul. Żwirki i Wigury 6
20-029 Lublin

Zał. Nr 2 do SIWZ – Projekt umowy

Strona 3 z 20

13

14

15

16

17

18

19

20

3)

1.

2.

3.

4.

Prokuratura Rejonowa w Rykach
ul. Karola Wojtyły 29
05-500 Ryki
Prokuratura Rejonowa we Włodawie
ul. Piłsudskiego 41
22-200 Włodawa
Prokuratura Rejonowa Lublin – Północ w Lublinie
ul. Narutowicza 32
20-950 Lublin
Prokuratura Rejonowa Lublin – Południe
ul. Chmielna 10
20-938 Lublin
Prokuratura Rejonowa w Parczewie
ul. Warszawska 24
21-200 Parczew
Prokuratura Rejonowa w Puławach
ul. Lubelska 7
24-100 Puławy
Prokuratura Rejonowa w Białej Podlaskiej
ul. Brzeska 20-22
21-500 Biała Podlaska
Ośrodek Zamiejscowy w Białej Podlaskiej
ul. Piłsudskiego 5/8
21-500 Biała Podlaska

odbiór i utylizację zużytych materiałów eksploatacyjnych.

§3
Oświadczenia Wykonawcy i Jego odpowiedzialność
Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z założeniami wykonania przedmiotu
umowy i nie zgłasza do nich uwag oraz zobowiązuje się do wykonania umowy
zgodnie z tymi założeniami.
Wykonawca oświadcza, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do realizacji
przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji umowy z dołożeniem
najwyższej staranności zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, treścią
umowy oraz uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy.
Wykonawca zobowiązany jest bezzwłocznie informować o przeszkodach
w należytym wykonywaniu umowy, w tym również o okolicznościach leżących po
stronie Zamawiającego, które mogą mieć wpływ na wywiązanie się Wykonawcy
z postanowień umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady
fizyczne i prawne dostarczonych materiałów eksploatacyjnych oraz za jakąkolwiek
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niezgodność dostarczonych materiałów eksploatacyjnych z wymaganiami
Zamawiającego określonymi w postępowaniu, w wyniku którego nastąpiło
udzielenie Wykonawcy zamówienia.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że użycie materiału
eksploatacyjnego spowodowało zabrudzenie mechaniczne urządzenia przez
wysypujący się wkład barwiący, Wykonawca zobowiązany jest do oczyszczenia
urządzenia w miejscu jego zainstalowania (eksploatowania), na własny koszt
w terminie 2 dni roboczych, od otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego.
W przypadku uszkodzenia urządzenia zainstalowanego u Zamawiającego, którego
przyczyną będzie użycie dostarczonych materiałów eksploatacyjnych lub
nieprawidłowe oczyszczenie, o którym mowa w ust. 5, 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, a jeżeli uszkodzone urządzenie posiadało
gwarancję, również posiadającego gwarancję o okresie nie krótszym niż
uszkodzone). W razie utraty gwarancji na urządzenie objęte gwarancją, Wykonawca
zobowiązuje się do pokrycia kosztów jej przedłużenia. 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 odpowiednio Wykonawca bądź Zamawiający,
w zależności od jej wyniku.
Wykonawca jest zobowiązany do przystąpienia do czynności określonych w ust. 6
w terminie do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii przez Zamawiającego
i zakończenia czynności w terminie do 14 dni od zgłoszenia awarii przez
Zamawiającego, poza przypadkami spornymi, gdzie termin zostanie uzgodniony
indywidualnie dla każdego przypadki.
Jeżeli w trakcie realizacji umowy Zamawiający stwierdzi, iż wydajność
dostarczonych produktów niekorzystnie odbiega od wydajności wskazanej przez
producenta urządzeń, Zamawiający zażąda od Wykonawcy dostarczenia
dokumentów z przeprowadzonych dla danego produktu testów wydajności,
jednocześnie zastrzegając sobie prawo wykonania testów parametrów materiałów
eksploatacyjnych równoważnych dostarczonych przez Wykonawcę przez
specjalistyczny podmiot, na potwierdzenie spełniania norm ISO/IEC 19752, ISO/IEC
19798, ISO/IEC 24711 lub równoważnych i innych procedur testowych
umożliwiających
ocenę
równoważności
dostarczonych
materiałów
eksploatacyjnych. Koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędnych dla
prawidłowego przeprowadzenia testu oraz koszty badania obciążą Wykonawcę
tylko w przypadku negatywnego dla Wykonawcy wyniku testu.
§4
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Zasady współpracy
Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do współpracy przy realizacji
przedmiotu umowy.
Współpraca Stron oraz wymiana informacji będzie się odbywała w granicach
niezbędnych dla prawidłowego wykonania umowy, z poszanowaniem powszechnie
obowiązujących przepisów prawa i ustalonych zwyczajów, zasad uczciwej
konkurencji, ochrony informacji stanowiących informacje poufne każdej ze Stron
oraz interesów handlowych każdej ze Stron.
Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do informacji i środków technicznych
w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działania lub
zaniechania pracowników Wykonawcy, osób działających w jego imieniu lub
podwykonawców, jak za działania własne.

§5
Termin i warunki dostawy
Wykonawca zobowiązany jest realizować dostawy przez 24 miesiące od dnia
podpisania umowy, lub do osiągnięcia maksymalnej wartości umowy, w zależności
co nastąpi wcześniej.
Dostawy będą realizowane na każdorazowe zlecenie Zamawiającego, w terminie 2
dni roboczych od dnia otrzymania zlecenia przez Wykonawcę.
Odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych będzie wykonywany raz na kwartał
na zlecenie Zamawiającego, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zlecenia
przez Wykonawcę.
Wzór zlecenia dostawy stanowi Załącznik nr 4 do Umowy.
Zlecenie dostawy / odbioru będzie przekazywane Wykonawcy faksem na nr ……. lub
e-mailem na adres ……………..
Wykonawca zobowiązany jest awizować zamiar dostawy, co najmniej
z jednodniowym wyprzedzeniem, na adres e-mail: ………………...
Potwierdzeniem realizacji każdorazowej dostawy będzie protokół odbioru dostawy
bez uwag, podpisany przez osobę odbierającą zamówienie.
Wzór protokołu odbioru dostawy stanowi Załącznik nr 5 do Umowy.
W celu przeprowadzenia procedury odbioru materiałów eksploatacyjnych
przedstawiciel Zamawiającego dokonujący odbioru, dokona sprawdzenia
dostarczonych materiałów eksploatacyjnych, pod względem ilości i zgodności
z zamówieniem oraz jakości, polegającego na upewnieniu się, że są one wolne od
zewnętrznych wad fizycznych, a w szczególności, że są oznakowane zgodnie
z opisem przedmiotu zamówienia i ofertą Wykonawcy.
Zamawiający może dokonać wyrywkowej kontroli dostarczanych materiałów
poprzez otwarcie opakowań jednostkowych, łącznie z folią zabezpieczającą, w celu
stwierdzenia prawidłowości oznakowania i innych cech produktu. W przypadku
stwierdzenia przez Zamawiającego niezgodności dostarczonych materiałów
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eksploatacyjnych z materiałami oferowanymi przez Wykonawcę w ofercie,
Wykonawca wymieni całą partię dostarczoną w danej dostawie na artykuły
oryginalne produkowane przez producenta sprzętu, do którego są dedykowane lub
równoważne, w rozumieniu pkt 2.8. SIWZ, w terminie do 2 (dwóch) dni roboczych
od dnia nieudanej próby dostawy. Wymiana, tj. odbiór wadliwych produktów, zakup
i dostawa nowych, odbędzie się na koszt Wykonawcy, po cenach jednostkowych
określonych dla danej pozycji w Formularzu cenowym.
Braki ilościowe i wady jakościowe, inne niż opisane w ust. 9 i 10, stwierdzone
w trakcie odbioru materiałów eksploatacyjnych, Wykonawca zobowiązuje się
usunąć na swój koszt, w terminie do 3 (trzech) dni roboczych od poinformowania go
przez Zamawiającego, poprzez uzupełnienie dostawy w przypadku braków
ilościowych, a w przypadku braków jakościowych poprzez wymianę materiałów
eksploatacyjnych na nowe, wolne od wad.
W sytuacji, o której mowa w ust. 10 i 11, za dzień wykonania dostawy przyjmuje się
dzień dostarczenia materiałów eksploatacyjnych odpowiadających wymaganiom
Zamawiającego, wolnych od wad, dostarczonych w odpowiedniej ilości.
Potwierdzeniem odbioru przez Wykonawcę zużytych materiałów eksploatacyjnych
będzie każdorazowo podpisany przez powołanych przedstawicieli Stron „Protokół
zdawczo-odbiorczy”, którego wzór stanowi Załącznik Nr 6 do umowy
Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu w terminie 5 dni od
dokonania odbioru odpadów wygenerowaną z systemu BDO (Baza Danych o
Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami) „Karty przekazania
odpadu”, przygotowaną zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. 2020 r., poz. 797, z późn. zm.).
Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012
r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra
Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 10).
Ilekroć w umowie jest mowa o „dniach roboczych”, należy przez to rozumieć dni: od
poniedziałku do piątku, z wyłączeniem przypadających w dni wolne od pracy,
określone w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od
pracy (Dz. U. 2020 r. poz. 695).
§6
Podwykonawcy
przedmiot
zamówienia

1. Wykonawca
wykona
osobiście/przy
pomocy
podwykonawców.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą
wykonuje przedmiot umowy (w tym podwykonawców, którym powierzył
wykonanie części przedmiotu umowy) jak za działania własne. Wykonawca ponosi
wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku
z realizacją przedmiotu zamówienia.
§7
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Wynagrodzenie i płatności
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie zamówienia w pełnym zakresie wynosi
nie więcej niż ……………… zł brutto (słownie złotych: ……………………..) w tym 23%
VAT............................... zł.
Kwota wskazana w ust. 1 stanowi maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy
w przypadku wykonania zamówienia w maksymalnym przewidywanym zakresie.
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wyłącznie za zamówione i faktycznie
dostarczone materiały eksploatacyjne, rozliczane w oparciu o ceny jednostkowe
wskazane w Formularzu cenowym.
Rzeczywisty zakres zamówienia zależy od faktycznych potrzeb Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia dostaw w mniejszym zakresie niż
wskazany w Formularzu cenowym, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu
jakiekolwiek roszczenia.
Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zapłacone w terminie 30 dni od daty
doręczenia prawidłowo wystawionej faktury obejmującej produkty wskazane
w przekazanym zleceniu oraz zawierającej ceny jednostkowe netto wskazane
w ofercie Wykonawcy, o ile dostawa zostanie odebrana bez uwag, zgodnie z § 5 ust.
7 Umowy. Płatność nastąpi na rachunek bankowy wskazany na fakturze,
z zastrzeżeniem ust. 11.
Ceny jednostkowe netto wskazane w ofercie Wykonawcy, która stanowi załącznik
nr 1 do Umowy, nie ulegną zmianie przez cały okres obowiązywania Umowy.
Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach
na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2191).
Zapłata faktury nastąpi z uwzględnieniem przepisów art. 108 ust. 1 ustawy
o podatku od towarów i usług, jeżeli wymóg taki będzie wynikał z przepisów
obowiązującego prawa.
W sytuacji określonej w ust. 9, Wykonawca jest zobowiązany podać na fakturze
adnotację „mechanizm podzielonej płatności”.
Strony zgodnie postanawiają, że warunkiem zapłaty w umówionym terminie
za fakturę wystawioną przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawcę - dla potrzeb dokonania zapłaty - rachunku bankowego zawartego na
dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o VAT - Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT,
najpóźniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem płatności,
W przypadku, w którym Wykonawca, dla potrzeb płatności, wskaże rachunek
bankowy zawarty w powyższym wykazie w terminie późniejszym, ustalony
pierwotnie termin płatności ulega wydłużeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.
Zał. Nr 2 do SIWZ – Projekt umowy
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13. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury na:
Prokuratura Okręgowa w Lublinie
ul. Okopowa 2a
20-950 Lublin
NIP: 712-22-91-114
oraz numer niniejszej umowy.

1.

2.

3.

4.

5.

4

§8
Gwarancja i rękojmia
Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że będące przedmiotem umowy materiały
eksploatacyjne są fabrycznie nowe, należytej jakości, wolne od jakichkolwiek wad
fizycznych, jak również od jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich,
oraz zgodne z wymaganiami określonymi w Umowie, dokumentacją producencką
oraz wymaganiami Zamawiającego.
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na będące przedmiotem
niniejszej umowy materiały eksploatacyjne, na okres …… miesięcy4, licząc
każdorazowo od dnia podpisania protokołu odbioru dostawy, a jeżeli producent
ustali dłuższy okres gwarancji - gwarancji zgodnej z udzieloną przez producenta.
W przypadku ujawnienia wad jakościowych materiałów eksploatacyjnych w okresie
gwarancyjnym, np. jeśli wydajność, jakość lub niezawodność dostarczonych
materiałów eksploatacyjnych odbiega na niekorzyść od parametrów materiałów
eksploatacyjnych określonych umową lub jeżeli materiał eksploatacyjny nie oferuje
funkcjonalności równoważnej do produktu producenta urządzenia, określonej w pkt
2.8. SIWZ, Wykonawca odbierze reklamowany produkt od Zamawiającego
i dostarczy materiał wolny od wad w terminie do 3 (trzech) dni roboczych od dnia
dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niezgodności dostarczonych
materiałów eksploatacyjnych z materiałami oferowanymi przez Wykonawcę
w ofercie, w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji (a więc również po
upływie terminu ważności umowy lub wyczerpaniu kwoty przeznaczonej na
realizację umowy), Wykonawca wymieni całą partię dostarczoną w danej dostawie
na materiały spełniające wymagania Zamawiającego. Wymiana nastąpi w terminie
do 3 (trzech) dni roboczych od dnia dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego na
koszt Wykonawcy (łącznie z kosztami transportu i dojazdu), po cenach
jednostkowych określonych dla danego materiału w ofercie Wykonawcy.
W przypadku dwukrotnej reklamacji danego materiału eksploatacyjnego,
Zamawiający może żądać, a Wykonawca nie może odmówić dokonywania dalszych
dostaw danego materiału oryginalnego lub zalecanego przez producenta
urządzenia, w cenie określonej w Formularzu cenowym, dla danej pozycji. W takim
przypadku wymagana jest zgoda Zamawiającego oraz zmiana oferowanego
materiału aneksem do umowy.

Zgodnie z deklaracją Wykonawcy zawartą w ofercie
Zał. Nr 2 do SIWZ – Projekt umowy
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6. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 3, będą przyjmowane drogą faksową na nr:
……………., mailową na adres e-mail: …………lub telefonicznie na nr: ………… w
godzinach pracy Wykonawcy.
7. Gwarancja jakości nie obejmuje zniszczeń i uszkodzeń dokonanych przez
Zamawiającego i osoby trzecie.
8. Gwarancja nie może ograniczać praw Zamawiającego do dysponowania
zakupionymi przedmiotami - w razie sprzedaży lub innej formy ich przekazania,
gwarancja musi przechodzić na nowego właściciela.
9. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
zgodnie z ofertą i przepisami Kodeksu cywilnego tj. na okres 24 miesięcy, chyba że
obowiązujące przepisy będą przewidywały dłuższy okres rękojmi.
§9
Nadzór prawidłowego wykonania przedmiotu umowy
1.

Osobami odpowiedzialnymi za nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przedmiotu
umowy i bieżący kontakt pomiędzy stronami, są:
1) po stronie Zamawiającego: ………........., e-mail: ………………., tel.: ………………………
2) po stronie Wykonawcy: ………........., e-mail: ………………., tel.: ………………………

2.

Każda ze Stron umowy może dokonać zmiany osób, o których mowa w ust. 1, w
drodze pisemnego oświadczenia złożonego drugiej Stronie, bez konieczności
podpisywania aneksu.

§ 10
Kary umowne i odpowiedzialność odszkodowawcza
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
1) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących
po stronie Zamawiającego albo przez Zamawiającego z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto,
o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy;
2) w przypadku zwłoki w dotrzymaniu terminu jednostkowej dostawy, o którym
mowa w § 5 ust. 2 Umowy – w wysokości 10 % wartość brutto tej dostawy, za
każdy kolejny rozpoczęty dzień zwłoki;
3) w przypadku zwłoki w dotrzymaniu terminu na odbiór odpadów po zużytych
materiałach eksploatacyjnych, o którym mowa § 5 ust. 3 Umowy – w wysokości
25 zł za każdy kolejny rozpoczęty dzień zwłoki;
4) w przypadku zwłoki w dotrzymaniu terminu usunięcia wad i braków w okresie
realizacji umowy i gwarancji, o których mowa w § 5 ust. 10 i 11 Umowy –
w wysokości 25 zł za każdy kolejny rozpoczęty dzień zwłoki;
5) w przypadku zwłoki w dotrzymaniu któregokolwiek terminu określonego w § 3
ust. 5 i 7 Umowy – w wysokości 25 zł za każdy kolejny rozpoczęty dzień zwłoki;
6) w przypadku zwłoki w wykonaniu któregokolwiek z obowiązków
gwarancyjnych, których terminy określono w § 8 ust. 3, 4 Umowy –
w wysokości 25 zł za każdy kolejny rozpoczęty dzień zwłoki;
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7) w przypadku zwłoki w dotrzymaniu terminu na przekazanie „Karty przekazania
odpadu”, o którym mowa jest w § 5 ust. 14 Umowy – w wysokości 50 zł za każdy
kolejny rozpoczęty dzień zwłoki.
Jeżeli zwłoka w realizacji któregokolwiek z terminów, o których mowa w ust. 1 pkt 2
i 3 przekroczy 14 dni, Zamawiający ma prawo odstąpić od zawartej umowy z winy
Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tej okoliczności.
Łączna wartość kar umownych naliczonych przez Zamawiającego z tytułu realizacji
niniejszej umowy nie może przekroczyć 20% całkowitego wynagrodzenia brutto
określonego w § 7 ust. 1 Umowy.
Przewidziane kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez
Zamawiającego odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na
zasadach ogólnych.
Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszystkie straty poniesione przez
Zamawiającego lub osoby trzecie, powstałe w czasie wykonywania niniejszej
umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, wynikłe z wadliwego lub
nieterminowego wykonania umowy.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych
z przysługującej Wykonawcy należności na podstawie noty księgowej wystawionej
przez Zamawiającego, bez uprzedniego wzywania Wykonawcy do zapłaty.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w ust. 2, należy złożyć
drugiej stronie, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
§ 11
Wypowiedzenie i odstąpienie od umowy
Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym bez
wypowiedzenia z powodu niedotrzymania przez Wykonawcę istotnych warunków
umowy, w szczególności jeśli Wykonawca nie rozpoczął dostawy lub przerwał ją bez
uzasadnionej przyczyny i nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego
złożonego na piśmie, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o podstawie
rozwiązania umowy, w przypadku zwłoki Wykonawcy w dotrzymaniu terminu na
odbiór odpadów po zużytych materiałach eksploatacyjnych, w przypadku zwłoki w
dotrzymaniu terminu usunięcia wad i braków w okresie realizacji umowy i
gwarancji.
Odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej.
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, w następujących przypadkach:
1) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy, lub w przypadku, gdy dalsze wykonywanie umowy może
zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu
publicznemu w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach;
2) w przypadku otwarcia likwidacji przez Wykonawcę;
3) w przypadku wydania sądowego nakazu zajęcia majątku Wykonawcy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy za wypowiedzeniem z
okresem wypowiedzenia 30 dni skutecznym na koniec miesiąca.
Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za zgodnym porozumieniem Stron
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bez zachowania okresów wypowiedzenia i naliczania kar umownych.
6. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają
następujące obowiązki szczegółowe:
1) w terminie 7 dni od daty przekazania oświadczenia o odstąpieniu od umowy
Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół
inwentaryzacji dostaw w toku według stanu na dzień jego sporządzenia;
2) Wykonawca zabezpieczy przerwaną dostawę w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy;
3) W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
Zamawiający obowiązany jest do odbioru dostawy wykonanej do dnia odstąpienia
od umowy oraz zapłaty wynagrodzenia za wykonaną dostawę.
7. Do obliczenia należności Wykonawcy z tytułów wymienionych w ust. 6 stosuje się
ceny wskazane w załączniku nr 3 do umowy.
8. Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem lub w trybie natychmiastowym nie
powoduje utraty prawa Zamawiającego do naliczania kar umownych należnych na
podstawie § 10 umowy.

§ 12
Zmiany postanowień umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w sprawie
zamówienia w stosunku do treści wybranej oferty, w zakresie:
1) terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a) niewyczerpania wynagrodzenia umownego w terminie określonym w § 2,
termin realizacji umowy może zostać przedłużony o czas nie dłuższy niż 3
miesiące;
b) zlecenia dostaw dodatkowych na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 lub 3 lub 6
ustawy Prawo zamówień publicznych;
c) zaistnienia siły wyższej rozumianej jako zdarzenia pozostające poza kontrolą
każdej ze stron, których strony nie mogły przewidzieć ani im zapobiec, i które
zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy, takie zdarzenia obejmują
w szczególności: wojny, rewolucje, pożary, powodzie, działania terrorystyczne,
zakłócenia
spowodowane
wprowadzeniem
zabezpieczeń
antyterrorystycznych,
2) przedmiotu (zakresu) i sposobu realizacji umowy, w przypadku wystąpienia
okoliczności warunkujących ograniczenie możliwości i/lub celowości
wykonywania przedmiotu umowy w uzgodnionym zakresie i/lub we wskazany
sposób, w szczególności w przypadku wycofania danego materiału
eksploatacyjnego wskazanego w ofercie Wykonawcy z produkcji przez producenta
lub braku dostępności na rynku polskim w okresie wykonywania dostawy.
Wykonawca zobowiązany będzie do zaoferowania Zamawiającemu materiału
eksploatacyjnego spełniających oczekiwania Zamawiającego, co jest zobowiązany
wykazać odpowiednimi środkami dowodowymi (raporty z testów, certyfikaty itp.)
w cenie wskazanej w ofercie Wykonawcy;
3) zmiany danych Zamawiającego lub Wykonawcy (nazwy, siedziby, formy prawnej);
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4) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron;
5) zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy z uwagi na:
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług;
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub wysokości
minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie obowiązujących
przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne;
d) w przypadku zmian zasad gromadzenia i wysokości wpłat do
pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4
października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, na zasadach i w
sposób określony w ust. 3-8, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty
wykonania Umowy przez Wykonawcę.
Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia
przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 5 lit. a, będzie odnosić się wyłącznie do części
przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu
wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz
wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana
stawki podatku od towarów i usług.
W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 5 lit. a, wartość wynagrodzenia
netto oraz ceny jednostkowe netto nie zmienią się, a wartość wynagrodzenia brutto
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której
mowa w ust. 1 pkt 5 lit. b - d, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia
należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości
kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie
przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za
pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub zmian zasad gromadzenia i
wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych.
W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 5 lit. b, wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy
w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń Pracowników świadczących
Usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za
pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty
wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 5 lit. c, wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego
w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym usługę.
W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 9 lit. d, wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego
w związku ze zmianą zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych
planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r.
o pracowniczych planach kapitałowych.
Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 5 lit b-d
niniejszego paragrafu na zmianę wynagrodzenia umownego Wykonawcy należy do
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Wykonawcy
pod
rygorem
odmowy
dokonania zmiany Umowy przez
Zamawiającego.
9. Warunkiem dokonania zmian może być także zmiana organizacyjna po stronie
Zamawiającego, w szczególności w zakresie jego organizacji i funkcjonowania, w tym
zmiana adresu dostaw.
10. Zmiana może być inicjowana na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, przy
czym strona wnioskująca zobowiązana jest do szczegółowego uzasadnienia
proponowanych zmian, np.:
1) prawidłowa realizacja przedmiotu zamówienia, gospodarność, efektywność itp.
2) zmiana musi uzyskać aprobatę obu stron,
3) zmiana musi być zgodna z ustawą, w tym w szczególności:
− zmiana umowy nie może naruszać zasady zachowania uczciwej konkurencji
oraz równego traktowania Wykonawców,
− zmiana musi być wprowadzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
11. Nie stanowi zmiany umowy:
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno–organizacyjną umowy
(np. zmiana numeru rachunku bankowego),
2) zmiana osób wskazanych do kontaktów między stronami,
3) zmiana osób przy pomocy których Wykonawca będzie realizował przedmiot
zamówienia.
§ 11
Przelew wierzytelności
Wykonawca może przenieść wierzytelności wynikające z niniejszej umowy na osobę
trzecią za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 12
Poufność informacji
1. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2 Wykonawca zobowiązuje się do zachowania
w poufności wszelkich dotyczących Zamawiającego danych i informacji uzyskanych
w jakikolwiek sposób (zamierzony lub przypadkowy) w związku z wykonywaniem
umowy, bez względu na sposób i formę ich przekazania, nazywanych dalej łącznie
„Informacjami Poufnymi”.
2. Obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do
danych i informacji:
1) dostępnych publicznie;
2) otrzymanych przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa powszechnie
obowiązującego, od osoby trzeciej bez obowiązku zachowania poufności;
3) które w momencie ich przekazania przez Zamawiającego były już znane
Wykonawcy bez obowiązku zachowania poufności;
4) w stosunku do których Wykonawca uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego na
ich ujawnienie.
3. W przypadku, gdy ujawnienie Informacji Poufnych przez Wykonawcę jest
wymagane na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
Wykonawca poinformuje Zamawiającego o przyczynach i zakresie ujawnionych
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4.

5.

6.

7.

8.

Informacji Poufnych. Poinformowanie takie powinno nastąpić w formie pisemnej
lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego,
chyba że takie poinformowanie Zamawiającego byłoby sprzeczne z przepisami
prawa powszechnie obowiązującego.
Wykonawca zobowiązuje się do:
1) dołożenia właściwych starań w celu zabezpieczenia Informacji Poufnych przed
ich utratą, zniekształceniem oraz
2) dostępem nieupoważnionych osób trzecich;
3) niewykorzystywania Informacji Poufnych w celach innych niż wykonanie
umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania każdej z osób, przy pomocy
których wykonuje umowę i które będą miały dostęp do Informacji Poufnych,
o wynikających z umowy obowiązkach w zakresie zachowania poufności, a także
do skutecznego zobowiązania i egzekwowania od tych osób obowiązków w zakresie
zachowania poufności. Za ewentualne naruszenia tych obowiązków przez osoby
trzecie Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jak za własne działania.
W przypadku utraty lub zniekształcenia Informacji Poufnych lub dostępu
nieupoważnionej osoby trzeciej do Informacji Poufnych, Wykonawca bezzwłocznie
podejmie odpowiednie do sytuacji działania ochronne oraz poinformuje o sytuacji
Zamawiającego. Poinformowanie takie, w formie pisemnej lub w formie wiadomości
wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, powinno opisywać
okoliczności zdarzenia, zakres i skutki utraty, zniekształcenia lub ujawnienia
Informacji Poufnych oraz podjęte działania ochronne.
Po wykonaniu umowy oraz w przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek
ze Stron, Wykonawca bezzwłocznie zwróci Zamawiającemu lub komisyjnie zniszczy
wszelkie Informacje Poufne.
Ustanowione umową zasady zachowania poufności Informacji Poufnych, jak
również przewidziane w umowie kary umowne z tytułu naruszenia zasad
zachowania poufności Informacji Poufnych, obowiązują zarówno podczas
wykonania umowy, jak i po jej wygaśnięciu.

§ 13
Postanowienia końcowe
1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać
powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących p.poż. oraz bhp.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za
szkody powstałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a będące następstwem
nieprzestrzegania ww. przepisów.
2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z umową
będą rozstrzygane przez sąd według miejsca siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
obowiązującego prawa, w tym ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
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publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964
r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740), rozporządzenia PE i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy o ochronie danych osobowych z
dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
5. Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki:
1) Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy z dnia ……………...,
W imieniu Zamawiającego:

W imieniu Wykonawcy:

…………………………………….
(Imię i Nazwisko, funkcja)

…………………..……………….
(Imię i Nazwisko, funkcja)
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Załącznik nr 4 do umowy
Prokuratura Okręgowa w Lublinie
ul. Okopowa 2a
20-950 Lublin
Wykonawca:

Polecenie realizacji dostawy / odbioru Nr ……/……
z dnia ………………………
do umowy Nr …………………….. z dnia …………… r.
Przedmiot polecenia realizacji dostawy:
L.p.

Nazwa asortymentu

Ilość

j.m.

1

2

3

4

Uwagi:
………………………………………………………………………..
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Przedmiot polecenia odbioru:
L.p.

Nazwa asortymentu

Ilość

j.m.

1

2

3

4

………………………………………………….
Podpis przedstawiciela Zamawiającego
lub osoby upoważnionej
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Załącznik nr 5 do umowy
PROTOKÓŁ ODBIORU
Dotyczy Umowy nr ……………. z dnia ……………………. r.
Zamawiający:
………………………………………………………………………………………………………....
Wykonawca:
…………………………………………………………………………………………………………
Miejsce dostawy:
…………………………………………………………………………………………………………
1.

Lp.

Wykaz dostarczonego asortymentu:
Nazwa artykułu

j.m.

ilość

UWAGI

1
2
3
4
5
2. Wykonawca zrealizował dostawę w wymaganym czasie*/………. dni po wymaganym
terminie*.

Przedstawiciel Zamawiającego

……………………………………

*niepotrzebne skreślić.
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Załącznik nr 6 do umowy

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY
z dnia ………………………. r.

Zamawiający:
………………………………………………………………………………………………………....
Wykonawca:
…………………………………………………………………………………………………………

Niniejszym potwierdzam odbiór na podstawie umowy nr ...................................... z dnia
…………….…… r. ……………… sztuk/kilogramów odpadów*

Uwagi:
.......................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

Potwierdzam odbiór ww. odpadów bez zastrzeżeń:

…………………………………………..

…………………………………………..

Podpis przedstawiciela Wykonawcy

Podpis przedstawiciela Zamawiającego

*niepotrzebne skreślić.
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