Oznaczenie sprawy ZP-2380-255,276-59,60/2018
Załącznik nr 2 do SIWZ
UMOWA – WZÓR- MODYFIKACJA
zawarta w dniu …..................... w mieście Katowice pomiędzy:
Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach 40-038 Katowice ul. J. Lompy 19,
NIP 634-013-79-13, REGON 270208292
reprezentowaną przez działającego z upoważnienia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach:
Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach – ...........................................................
zwaną dalej „Zamawiającym”, a
* gdy Wykonawcą jest spółką prawa handlowego:
...........................................................................,
z
siedzibą
w
...............................................
przy
ulicy ............................................................, (kod pocztowy i nazwa miejscowości), wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr …………………, prowadzonego przez Sąd
Rejonowy ......................................,
……… Wydział
Gospodarczy
Krajowego
Rejestru
Sądowego,
NIP: ............................, REGON: ........................................, reprezentowaną przez .................................................,
zwaną dalej „Wykonawcą”,
* gdy Wykonawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:
Panem/Panią ........................., zamieszkałym/ą w ..............………. (kod pocztowy), przy ulicy ..........................,
prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą ......................................., adres wykonywania działalności
gospodarczej: …………………………….., na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej RP, NIP: ..........................., REGON: ………………….., zwanym/ą dalej „Wykonawcą”,
* gdy Wykonawcą jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej:
Panem/Panią .............................., zamieszkałym/ą w .............................. (kod pocztowy), przy ulicy ..............................,
legitymującym/ą się dowodem osobistym numer: ………seria …………, wydanym przez ………………., dnia
…………….., PESEL: ......................., zwanym/ą dalej „Wykonawcą”,
* gdy Wykonawcą jest spółka cywilna:
Panem/Panią ........................., zamieszkałym/ą w ..............………. (kod pocztowy), przy ulicy ..........................,
prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą ......................................., na podstawie wpisu do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, NIP: ..........................., REGON: …………………..,
Panem/Panią ........................., zamieszkałym/ą w ..............………. (kod pocztowy), przy ulicy ..........................,
prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą ......................................., na podstawie wpisu do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, NIP: ..........................., REGON: …………………..,
(…) prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą ………………, na
podstawie umowy z dnia ……………., NIP: ………………., REGON: ……………...., reprezentowanej przez
……………………, zwaną dalej „Wykonawcą”, o treści następującej:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający nabywa towar będący przedmiotem zadania nr .........
tj. ............................................, zgodnie ze specyfikacją ilościowo – wartościową zawartą w formularzu cenowym
określoną w załączniku nr 2 do niniejszej umowy.
2. Ilekroć w dalszych postanowieniach umowy, mowa jest o towarze lub przedmiocie umowy bez bliższego
oznaczenia, należy przez to rozumieć materiały określone w ust. 1 niniejszego paragrafu umowy.
3. Wykonawca wykona usługę własnymi siłami bez udziału podwykonawców / z udziałem
podwykonawców………………………………, którym zamierza powierzyć wykonanie ........................... .
4. W przypadku powierzenia wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcy, Wykonawca ponosi pełną
odpowiedzialność za działania podwykonawcy jak za działanie własne, w szczególności odpowiedzialność za wszelkie
zawinione i niezawinione szkody, które powstały w związku z powierzeniem wykonania części zamówienia oraz za
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zapłatę podwykonawcy za zrealizowany zakres umowy wynikający z ust. 3.
5. W sytuacji nieprzewidzianej w chwili zawierania umowy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o
wyrażenie zgody na powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia W takim przypadku wniosek o
wyrażenie zgody musi zawierać uzasadnienie faktyczne i mają zastosowanie § 1 ust. 6 i ust. 7.
6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia wymaga każdorazowo
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Wyrażenie zgody lub odmowa winna nastąpić w ciągu 3 dni od złożenia
przez Wykonawcę wniosku, w którym co najmniej wskaże on podwykonawcę i cześć zamówienia, którą zamierza
powierzyć do wykonania.
7. Niedopełnienie obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego na powierzenie wykonania części zamówienia zgodnie z
ust. 6 będzie skutkowało prawem Zamawiającego do wypowiedzenia umowy z winy Wykonawcy i prawem do
naliczenia kary umownej zgodnie z § 6 ust. 1 litera a) umowy.
§ 2
TERMINY I PROCEDURY DOSTAW
1. Termin realizacji umowy :
a) Zadanie nr 1 – 21 dni (kalendarzowych) od dnia zawarcia umowy
b) Zadanie nr 2 – 21 dni (kalendarzowych) od dnia zawarcia umowy
c) Zadanie nr 3 – 14 dni (kalendarzowych) od dnia zawarcia umowy
d) Zadanie nr 4 – 14 dni (kalendarzowych) od dnia zawarcia umowy
2. Przedmiot umowy będzie realizowany jednorazowo w terminie określonym w ust. 1.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar na własny koszt do Laboratorium Kryminalistycznego Komendy
Wojewódzkiej Policji w Katowicach, ul. Lompy19.
4. Dostawa winna być zrealizowana w godzinach od 7.30 do 14.30 w dniach pracy Zamawiającego tj. od poniedziałku
do piątku.
5. Do czasu odbioru zamówienia przez Zamawiającego, ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z
ewentualnym uszkodzeniem lub utratą asortymentu ponosi Wykonawca.
6. Zamawiający wymaga, aby towar był dostarczony w nowych, bezzwrotnych, oryginalnych i nienaruszonych
opakowaniach fabrycznych producenta, w przypadku przekroczenia terminu będzie miał zastosowanie § 6 ust. 1 lit. c).
7. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania specjalnych warunków transportu, o ile przedmiot zamówienia tego
wymaga.
8. Dostawa będzie podlegała odbiorowi jakościowo – ilościowemu, który polegał będzie na sprawdzeniu dostarczonego
przedmiotu umowy ze specyfikacją ilościowo – wartościową zawartą w formularzu cenowym dla danego zadania
stanowiącym załącznik nr 2 do umowy oraz sprawdzeniu terminu ważności dostarczonego towaru. Wykonawca wraz z
dostarczonymi odczynnikami chemicznymi dostarczy aktualne karty charakterystyki w formie papierowej sporządzone
w języku polskim lub zapewni stały dostęp na stronie internetowej, 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę, , zgodnie z
obowiązującymi przepisami tj. ustawą z dnia 25 luty 2011r o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tj. Dz.U. z
2018r, poz. 143 z późń. zm.). W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że dany produkt nie posiada karty
charakterystyki Wykonawca zobowiązany jest do złożenia stosowanego oświadczenia w formie pisemnej - papierowej.
Nie dostarczenie oświadczenia lub/i kart charakterystyki lub/i brak dostępu do kart charakterystyki na stronie
spowoduje, iż Zamawiający nie odbierze dostawy i będą miały zastosowanie zapisy ust. 11 oraz § 6.
9. Za datę zakończenia realizacji umowy dla danego zadania przyjmuje się datę podpisania protokołu odbioru
jakościowo – ilościowego. Według załącznika nr … do umowy.
10. Protokół odbioru jakościowo – ilościowego zostanie sporządzony przez upoważnionych przedstawicieli
Wykonawcy w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.
11. Jeżeli w trakcie odbioru jakościowo – ilościowego Zamawiający stwierdzi, że towar jest uszkodzony, niekompletny
lub niezgodny z jego wymaganiami, ma prawo do odmowy przyjęcia całości dostawy bądź przyjęcia jej w części, którą
uzna za zgodną z wymaganiami. Jednocześnie sporządzi zawiadomienie do Wykonawcy na podstawie, którego dostawa
zostanie uzupełniona w terminie wskazanym w § 3 ust. 5. W przypadku odmowy przyjęcia dostawy w całości
Zamawiający uzna, że dostawa nie nastąpiła i ma prawo zastosować § 6 ust. 1 lit. c).
§3
GWARANCJA

1.

Wykonawca gwarantuje, że dostarczony Zamawiającemu towar odpowiada przeznaczeniu i użytkowi
wynikającemu z umowy, ponadto jest w pełni zgodny z umową i specyfikacją ilościowo – wartościową zawartą w
formularzu cenowym odpowiednim dla danego zadania, będącym załącznikiem nr 3 do SIWZ stanowiącym załącznik
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nr 2 do umowy.

2.

Dostarczony przedmiot umowy, wyszczególniony w załączniku nr 2 do umowy objęty jest gwarancją wskazaną w
formularzu cenowy oraz formularzu ofertowym dla poszczególnych pozycji zgodnie załącznikami nr 1 i 2 do umowy,
licząc od dnia podpisania bez zastrzeżeń przez przedstawicieli stron protokołu odbioru jakościowo – ilościowego.

3.

Termin ważności przedmiotu umowy nie może być krótszy niż okres gwarancji wskazany w formularzu cenowym
stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, liczony od dnia odebranej dostawy.

4.

W przypadku wad jakościowych towaru, ujawnionych w okresie gwarancji Zamawiający zgłosi na nr faksu
…………. lub mailem na adres .…………….. Wykonawcy reklamację, zawierającą następujące dane:
a) nazwę reklamowanego towaru i numer katalogowy,
b) ilość reklamowanego towaru,
c) opis wad.

5.

Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego towaru w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia
reklamacji drogą faksową lub mailem do siedziby Wykonawcy, na towar wolny od wad, z terminem ważności nie
krótszym, niż termin gwarancji, o którym mowa w § 3 ust. 2 liczonym od dnia dostarczenia towaru niewadliwego lub
zwrotu kwoty zapłaconej za wadliwy towar, zgodnie z wyborem Zamawiającego.

6.

Wykonawca, który zaoferował produkt równoważny ponosi wszelką odpowiedzialność za wynikłe szkody
związane m.in. z naruszeniem powtarzalności wyników badań, uszkodzeniem sprzętu itp. z zastosowaniem zapisu § 6
ust. 1 lit. a).
§4
WARTOŚĆ UMOWY

1.

Wartość przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1, dla: zadania nr ...... stanowi kwotę brutto :......................…
słownie: ....................................w tym podatek VAT.....................% zgodnie ze złożoną ofertą, która stanowi
załącznik nr ....... do niniejszej umowy.

2.

Maksymalna wartość umowy wynikająca z ust. 1
wynosi brutto: ......................… słownie: ............
…………......................w tym podatek VAT.....................%.

3.

Wartość przedmiotu umowy brutto obejmuje wszelkie koszty i wydatki z uwzględnieniem podatku od towarów i
usług, innych opłat i podatków, opłat celnych, kosztów opakowania oraz kosztów dostawy (transportu) do miejsca
wskazanego przez Zamawiającego.
§5
WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Wykonawca

wystawi

fakturę

VAT,

wskazując

jako

płatnika:

Komendę

Wojewódzką

Policji

w Katowicach.

2. Płatność dokonywana będzie po zrealizowaniu zamówionej dostawy na podstawie wystawionej Faktury VAT
oraz podpisanego bez zastrzeżeń protokołu odbioru jakościowo - ilościowego.

3. Płatność za zrealizowaną dostawę przedmiotu umowy, będzie dokonywana na rzecz, Wykonawcy przelewem
w ciągu 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT do Zamawiającego.

4. Fakturę za wykonanie przedmiotu umowy należy przesłać na adres: Komenda Wojewódzka Policji Wydział
Zaopatrzenia KWP ul. Koszarowa 17, Katowice, lub w formie elektronicznej na adres e-mail :
faktury@zaopatrzenie.ka.policja.gov.pl
§6
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne :

a) w wysokości 10% wartości niezrealizowanej umowy brutto dla danego zadania, wskazanego w § 4 ust. 1, gdy
Zamawiający złoży wypowiedzenie umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca
b) w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej umowy brutto dla danego zadania, wskazanego w § 4 ust. 1, gdy
Wykonawca złoży wypowiedzenie umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada on sam,
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c) w wysokości 0,5 % wartości brutto niezrealizowanego zamówienia dla danego zadania, wskazanego w § 4 ust. 1
za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia licząc od terminu określonego w § 2 ust. 1 ppkt a,b,c,d bądź § 3 ust. 5. Po
przekroczeniu wysokości kar umownych odpowiadających 10 % wartości niezrealizowanej umowy brutto dla danego
zadania wskazanego w § 4 ust. 1. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zastosowaniem § 6
ust. 1 lit. a) umowy.
2. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia wartości naliczonych kar umownych z faktur wystawionych
przez Wykonawcę, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy na piśmie o potrąceniu i jego wysokości.
§7
ZMIANY DO UMOWY
1. Wszelkie uzupełnienia oraz zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu
podpisanego przez strony, pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy, zgodnie z art. 144
ust. 1 ustawy P.z.p., w stosunku do treści oferty:
1) zmiana obowiązującej stawki VAT ;
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy
z
dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniom zdrowotnym lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że zmiany wskazane w pkt. 2) i 3) mają wpływ na koszty wykonania
zamówienia wraz z pełnym uzasadnieniem i wskazaniem procentowego wzrostu tych cen. Jednocześnie
Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo żądania dalszych wyjaśnień wraz
z
przedstawieniem dalszych dokumentów celem stwierdzenia dopuszczalności zmiany wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.
4) zmiana nazwy handlowej / nazwy bądź oznaczenia towaru przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem utrzymania
parametrów przedmiotu umowy wskazanych w ofercie
5) zmiana towaru dostarczanego w przypadku, gdy przestanie być produkowany; w przypadku takiej zmiany
Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego oraz udokumentować, że produkt wskazany w
ofercie jest niedostępny na rynku, a produkt, który proponuje jest równoważny, bądź lepszy od dotychczas
dostarczanego z jednoczesnym zachowaniem niezmienności cen
6) zmiany ilościowe i asortymentowe w ramach danego zadania z zastrzeżeniem, iż zmiany nie mogą spowodować
przekroczenia wartości łącznej wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy.
3. Projekt aneksu o dokonanie zmian w treści umowy przygotowuje strona wnosząca o dokonanie tych zmian tj.
Wykonawca lub Zamawiający następnie przekazuje go do Zamawiającego celem podpisania.
§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego i ustawy
Prawo zamówień publicznych.

2.

W przypadku zaistnienia sporu, sprawa zostanie poddana rozpoznaniu przez sąd powszechny według siedziby
Zamawiającego.

3.
4.

Przeniesienie praw lub obowiązków z umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 egzemplarz otrzymuje Zamawiający, a 1
egzemplarz otrzymuje Wykonawca.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

