
PZD/ZPU/6/2012 Powiatowy Zarząd Dróg 
Częstochowie

UMOWA PZD nr 2222/………/2012 - projekt 
z dnia ……….2012 r.

zawarta zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych pomiędzy
Powiatowym Zarządem Dróg w Częstochowie, ul. Sobieskiego 9, który reprezentują:
Dyrektor -          Bożena Zalewska,
przy udziale:
Głównej Księgowej -         mgr Teresy Świąć.
zwanym dalej Zamawiającym,

a
……………………………
reprezentowanym przez:
……………………………
zwanym dalej Wykonawcą.

§1
Zamawiający zamawia a Wykonawca będzie wykonywał sukcesywnie przedmiot niniejszej umowy tj.: do-
stawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek oraz nośników danych dla potrzeb 
Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie w 2012 roku, zgodnie z wykazem zawartym w załączniku 
nr 1A do niniejszej umowy sporządzonym na podstawie oferty wykonawcy.

§2
1. Umowa między stronami obowiązuje od dnia jej zawarcia do 31.12.2012 r.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.
3. Dostawa zamówienia zostanie zrealizowana przez Wykonawcę własnym transportem na jego ryzyko i 

koszt w opakowaniu Wykonawcy.
4. Zamawiający zgłosi zamówienie faksem, a Wykonawca niezwłocznie po otrzymaniu faksu potwierdzi 

jego otrzymanie i  w ciągu 3 dni od otrzymania tego wezwania dostarczy przedmiot zamówienia 
wraz z fakturą do siedziby Zamawiającego.

5. Wielkość dostawy oraz termin dostarczenia będą podane każdorazowo w zamówieniu, o którym mowa 
w ust. 4.

6. Dostawa odbywać się będą w dni robocze w godzinach od 7:30 – 15:00. O konkretnym dniu i godzinie 
realizacji dostawy wykonawca zawiadomi przedstawiciela Zamawiającego telefonicznie bądź fak-
sem.

7. Każda  dostawa  musi  być  zgodna  z  zamówieniem.  Ilość,  jakość  i  termin  dostawy  przedmiotu 
zamówienia musi zostać potwierdzona pisemnie przez przedstawicieli Zamawiającego.

§3
1. Szacunkowa wartość zamówienia za realizację całości przedmiotu wynosi: ………………………… 

zł brutto (słownie: ……………………………………………/100).
2. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za każdą zafakturowaną dostawę oddzielnie, wg cen okre-

ślonych w zał. nr 1A do niniejszej umowy.
3. Do faktury należy dołączyć kopię potwierdzenia dostawy zgodnie z §2 ust. 7 niniejszej umowy.
4. Strony ustalają, że zapłata za realizację dostawy nastąpi do maksymalnie 30 dni od daty otrzymania 

przez zamawiającego faktury dostawy przedmiotu zamówienia.
5. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy zostanie uregulowana przez Zamawiające-

go przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
6. W przypadku nieuregulowania należności w terminie podanym w ust. 4 przez Zamawiającego, Wy-

konawcy przysługuje prawo do żądania zapłaty ustawowych odsetek z tytułu zwłoki.
7. Jeżeli ceny jednostkowe na fakturach będą odmienne niż przedstawione w załączniku nr 1A (zgod-

nie z ofertą) stanowiącym integralną część niniejszej umowy Zamawiający zwróci fakturę w celu 
dokonania korekty.

§ 4
Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na przedmiot dostawy od daty odbioru przedmiotu umowy. 

§ 5
1. Jeżeli w toku czynności odbioru dostawy, zostaną stwierdzone jej wady fizyczne lub przedmiot dosta-

wy nie będzie spełniał parametrów wykazanych w załączniku nr 1A do umowy, to Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia:
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- odmowa odbioru dostawy,
- określenie nowego terminu dostawy,

2. Zamawiający w razie stwierdzenia wad w poszczególnych egzemplarzach przedmiotu umowy zobo-
wiązany jest do przedłożenia Wykonawcy stosownej reklamacji w formie pisemnej najpóźniej w cią-
gu 3 dni od daty dostawy.

3. Ewentualne wady przedmiotu umowy usuwane będą niezwłocznie przez Wykonawcę, najpóźniej w 
ciągu 3 dni od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego.

4. Strony ustalają, że w przypadku, o którym mowa w ust. 1, z czynności dostawy sporządzony zostanie 
protokół podpisany przez strony umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca może żądać zapłaty jedynie za część umowy wyko-
nanej do daty odstąpienia od umowy.

6. W razie zwłoki w wykonaniu zamówienia, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary 
umownej w wysokości 0,2 % wartości brutto każdego zamówienie za każdy dzień zwłoki, a jeżeli 
okres zwłoki przekroczy 5 dni, Zamawiający może odstąpić od umowy.

7. W przypadku odstąpienia od umowy z winy leżącej po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę 
umowną w wysokości 10% wartości umowy wskazanej w §3 ust. 1 za całość zamówienia.

§ 6
1. Do wzajemnego współdziałania przy wykonaniu niniejszej umowy, ze strony Zamawiającego, wy-

znacza się Wiolettę Junke, tel. 034/3229-225.
2. Przedstawicielem Wykonawcy do kontaktu przy realizacji niniejszej umowy z Zamawiającym jest 

……………..

§ 7
1. Niedopuszczalne są takie zmiany postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie do niej nowych 

postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego.
2. Zmiany w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu 

cywilnego z uwzględnieniem odrębności przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych.
§ 8

Spory  wynikające  z  realizacji  niniejszej  umowy  rozstrzygać  będzie  Sąd  właściwy  miejscowo 
Zamawiającego.

§ 9
Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
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