
ZP-2380-265-7/2019 Załącznik nr 2 SIWZ
 UMOWA– WZÓR

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

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu 32 sztuk  defibrylatorów wraz z ukompletowaniem
zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą w postępowaniu o zamówienie publiczne stanowiącą stanowiący załącznik
nr 1 do niniejszej umowy.
2. Wykonawca gwarantuje, że:
 a) Dostarczony asortyment w ramach realizacji zamówienia jest produkowany nie wcześniej niż 12 miesięcy od dnia
dostawy jako fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu oraz gatunku I-go.
wraz z instrukcją obsługi w języku polskim 
b) Oferowany wyrób medyczny objęty przedmiotem umowy spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja
2010 r. o wyrobach medycznych  (Dz.U. z 2019 r. poz. 175)
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3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej
umowy.
4.  Wykonawca  oświadcza,  że  zakupione  defibrylatory wraz  z  ukompletowaniem spełniają  wszystkie  wymagania  i
warunki wskazane w opisie przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ, stanowiący załącznik nr 2
do niniejszej umowy.
5. Wykonawca został wyłoniony zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie art. 39 ustawy Pzp (oznaczenie postępowania ZP-2380-49-7/2019)
6.  Wykonawca  wykona  dostawę  własnymi  siłami  bez  udziału  podwykonawców*  /  z  udziałem
podwykonawców…………………………………, którym zamierza powierzyć wykonanie ........................... .
7.  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
zapłatę podwykonawcy za zrealizowany zakres umowy wynikający z ust. 6.
8.  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. 9 i ust. 10.
9. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia wymaga każdorazowo
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Wyrażenie zgody lub odmowa winna nastąpić w ciągu 7 dni od złożenia
przez Wykonawcę wniosku, w którym co najmniej wskaże on podwykonawcę i cześć zamówienia,  która zamierza
powierzyć do wykonania.
10. Niedopełnienie obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego na powierzenie wykonania części zamówienia zgodnie
z ust.  8  daje  prawo Zamawiającego do wypowiedzenia  umowy z winy Wykonawcy i  prawem do naliczenia kary
umownej zgodnie z § 5 ust. 1 litera b) umowy.

§ 2
1. Dostawa defibrylatorów wraz z ukompletowaniem w ramach zamówienia nastąpi w ciągu 30 dni od dnia zawarcia
umowy.
2. Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia są jednostki terenowe garnizonu śląskiego, wskazane w załączniku nr 7
do SIWZ   stanowiący  załącznik  nr  3  do  niniejszej  umowy. Dostawa  winna  być  zrealizowana  w dni  robocze  od
poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00. 
3. Wykonawca ma obowiązek zapewnić we własnym zakresie rozładunek i wniesienie asortymentu do pomieszczeń
wskazanych  przez  pracowników  Zamawiającego.  Realizacja  dostawy odbędzie  się po  uprzednim  uzgodnieniu
telefonicznym terminu z pracownikami Wydziału Zaopatrzenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach:
a) Pani Anna Habraszka  tel.: 32/2003119 
b) Pani Łucja Dyczka tel.: 32/2003122 (Sekretariat Wydziału Zaopatrzenia 32/2003150).
5. Dowodem zrealizowania dostawy będzie pisemne potwierdzenie w formie protokołu odbioru dostawy według wzoru
załącznika  nr  4  do  umowy,  dokonane  przez  wskazanego  pracownika  Zamawiającego,  po  sprawdzeniu  rodzaju  i
kompletności  przedmiotu  zamówienia.  Wszelkie  koszty  związane  z  dostawą  oraz  wniesienia  asortymentu  ponosi
Wykonawca.
6. Do czasu odbioru dostawy przez Zamawiającego, ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym
uszkodzeniem lub utratą asortymentu ponosi Wykonawca.
7. W przypadku wykazania przez Wykonawcę iż zaoferowany sprzęt został wycofany ze sprzedaży lub zaprzestano jego
produkcji,  brak  jest  dostępu  do  niego  na  rynku  polskim  (potwierdzone  przez  producenta  lub  przedstawiciela
handlowego na rynku polskim) Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania i dostarczenia innego sprzętu pod
warunkiem,  iż  parametry  techniczne  nie  są  gorsze  (identyczne  lub  lepsze)  od  pierwotnie  zaoferowanych,  a  cena
pozostaje bez zmian.
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego na zmianę oferowanego
sprzętu.
9. Zamawiającemu przysługuje prawo nie wyrażenia zgody na zmianę oferowanego sprzętu. W zaistniałym przypadku
Wykonawca będzie zobligowany do dostarczenia zaoferowanego sprzętu zgodnego treścią oferty.
10.  Zamawiający  przewiduje  w  ramach  zamówienia  zakup  dodatkowego  asortymentu  w  ramach  prawa  opcji  do
wysokości środków przeznaczonych na realizację zamówienia. W ramach tej opcji zakres zakupowanego asortymentu
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(tj. rodzaj sprzętu i ilość) zostanie określony przez Zamawiającego w złożonym zamówieniu w przypadku podjęcia 
decyzji o skorzystaniu z opcji. Asortyment dostarczony w ramach opcji musi być tego samego producenta i modelu oraz
o tych samych parametrach co asortyment oferowany w ramach zakupu podstawowego.
11. W przypadku prawa opcji, o której mowa w ust. 10 Zamawiający poinformuje o zamiarze skorzystania z tego 
prawa. W przypadku skorzystania z prawa opcji dostawa zakupywanego sprzętu w ramach opcji nastąpi maksymalnie
w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. W przypadku skorzystania z prawa opcji Zamawiający w terminie 2 dni 
roboczych od podpisania umowy prześle na adres e-mail………………………  wypełniony formularz ofertowy opcji z 
wykazem sprzętu (z zachowaniem cen jednostkowych wskazanych w formularzu ofertowym dla zamówienia 
podstawowego) który zostanie zakupiony w ramach opcji wraz z miejscem dostawy zakupywanego sprzętu w ramach 
opcji .

§ 3

1.  Wartość  zamówienia  wynosi  .................................  zł  brutto,  w  tym  podatek  VAT  …..%, (słownie  złotych
brutto: ................................. 00/100).
2. Maksymalna wartość zamówienia w ramach opcji wskazanej w § 2 ust. 10 wynosi: …........... złotych brutto (słownie:
................ /100), w tym podatek VAT .......... %. W przypadku skorzystania z prawa opcji ceny jednostkowe 
zamawianego sprzętu, będą takie jak ceny jednostkowe dla tego rodzaju sprzętu określonego w załączniku nr 1 do
zamówienia podstawowego.
3. Maksymalna wartość zamówienia wynikająca z ust. 1 i ust. 2 wynosi …............................. złotych brutto.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od skorzystania z przewidzianego prawa opcji, tj. zakupu
dodatkowego sprzętu.
5. Dopuszcza się możliwość realizacji zamówienia o wartości niższej niż wymieniona w ust. 3.
6. Ceny, o których mowa w ust. 1, zawierają wszystkie składniki cenotwórcze jak podatki, cła według aktualnie 
obowiązujących przepisów oraz zastosowane rabaty.
7. Wartość przedmiotu umowy określona w ust. 1 jest ostateczna i nie podlega zmianie.

§ 4

1.  Strony  dokonają  rozliczenia  realizacji  umowy na  podstawie  faktury  wystawionej  zgodnie  z  ilością  i  rodzajem
zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktury w wersji elektronicznej. Faktura w wersji elektronicznej –
plik w formacie pdf. zostanie przesłana do Zamawiającego na adres e-mail: faktury.zaopatrzenie@ka.policja.gov.pl
3. Podstawą zapłaty faktury będzie protokół odbioru sporządzony i podpisany przez Wykonawcę wg wzoru, o którym
mowa  w  §  2  ust.  5  dostarczony  wraz  z  fakturą  i  asortymentem,  a  po  sprawdzeniu  ilości  i  rodzaju  przedmiotu
zamówienia podpisany przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.
4. Zamawiający dokona zapłaty należności przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w ciągu 30 dni od
dnia  prawidłowo  wystawionej  faktury,  pod  warunkiem,  że  Wykonawca  doręczy  Zamawiającemu fakturę  w  ciągu
siedmiu dni od dnia jej  wystawienia.  Uchybienie tego terminu powoduje,  iż termin zapłaty przedmiotowej faktury
wynosić będzie 30 dni od dnia otrzymania faktury.
5. Za datę dokonania płatności strony będą uważały datę przekazania przez Zamawiającego polecenia przelewu do
banku.
6. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające rozliczenie Wykonawcy z podwykonawcą za
zakres prac wskazany w § 1 ust. 6 umowy 

§ 5
1. Jeżeli opóźnienie realizacji dostaw nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający obciąży
Wykonawcę karą umowną:
a) w wysokości 0,5 % wartości umowy brutto wskazanej w § 3 ust. 1 za każdy dzień w realizacji umowy po terminie
wskazanym w § 2 ust. 1. Wysokość kary nie może przekroczyć 8% wartości umownej brutto wskazanej w § 3 ust. 1. Po
przekroczeniu wysokości  kar umownych odpowiadających 8% wartości  brutto umowy Zamawiającemu przysługuje
prawo wypowiedzenia umowy z prawem naliczenia kary umownej określonej w § 5 ust. 1 lit. b umowy.
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b) w wysokości 10% wartości umownej brutto wskazanej w § 3 ust. 1, gdy Zamawiający wypowie umowę z powodu
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
c) w wysokości 10% wartości umownej brutto wskazanej w § 3 ust. 1, gdy Wykonawca wypowie umowę z powodu
okoliczności, za które odpowiada on sam.
2. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 500,00 zł, za każdy dzień opóźnienia w realizacji
zapisów umowy w terminie wskazanym w § 6 ust. 5 i 6.
3.  Postanowienia  ust.  1  i  2  nie  wyłączają  prawa  Zamawiającego do  dochodzenia  od  Wykonawcy  odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych.
4.  Zamawiającemu przysługuje  prawo  odstąpienia  od  umowy oraz  do  obciążenia  Wykonawcy  karami  umownymi
określonymi  w  ust.  1,  w  przypadku  niedotrzymania  przez  Wykonawcę  warunków  umowy,  działania  na  szkodę
Zamawiającego lub w sposób naruszający interesy Zamawiającego.
5.  Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  potrącenia  wartości  naliczonych  kar  umownych  z  faktury  lub  faktur
wystawianych przez Wykonawcę, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy na piśmie o potrąceniu i jego
wysokości.

§ 6
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres ...... ..miesięcy na urządzenie AED oraz .......  miesięcy na
torbę transportową oraz szafkę od dnia kompletnej dostawy przedmiotu zamówienia na sprzęt będący przedmiotem
umowy,  oraz  gwarantuje,  że  data  ważności  baterii  i  elektrod  wyniesie  …..  miesięcy  od  daty  dostarczenia  do
Zamawiającego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
2.  Termin  obowiązywania  gwarancji  liczony  jest  od  dnia  podpisania  bez  zastrzeżeń  przez  przedstawicieli  stron,
protokołu odbioru dostawy (załącznik nr 4 do umowy), który jest opracowany na podstawie wykonanej dostawy. 
3.  W okresie  trwania  gwarancji  Wykonawca  zapewni  bezpłatne serwisy  gwarancyjne  i  przeglądy  okresowe,  bez
kosztów wymiany elektrod i baterii.
4. W okresie gwarancji sprzęt podlegający naprawie będzie odbierany przez Wykonawcę z jednostki wskazanej przez
Zamawiającego.
5. Wykonanie działań wynikających z gwarancji nastąpi w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia (nie licząc
dni ustawowo wolnych od pracy). W przypadku braku możliwości terminowego usunięcia uszkodzenia Wykonawca
zobowiązuje  się  we  wskazanym terminie  dostarczyć  Zamawiającemu sprawny  sprzęt  zastępczy,  funkcjonalnie  nie
gorszy od uszkodzonego. 
6. W przypadku gdy działania wynikające z gwarancji nastąpią w terminie 28 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia
(nie licząc dni ustawowo wolnych od pracy) Wykonawca w terminie 10 dni roboczych dostarczy fabrycznie nowy
reklamowany  asortyment.  Przekroczenie  10  dniowego  terminu  dostarczenia  nowego  reklamowanego  asortymentu
będzie skutkowało naliczeniem kary umownej określonej w § 5 ust. 2.
Zgłoszenia uszkodzeń dokonywane będą przez Zamawiającego telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
7. Zgłoszenia o awarii przyjmowane są :

 telefonicznie pod numerem: ......................................

 fax: .....................................…

 e-mail …………………...
8. Wykonawca jest obowiązany do uznania reklamacji wad ukrytych dostarczonego asortymentu i bezzwłocznej jego
wymiany na wolny od wad.
9.  Przedłuża się okres gwarancji o każdorazowy czas naprawy (tj. od dnia zgłoszenia awarii - do dnia zakończenia
naprawy).
10. Serwis gwarancyjny na zakupiony defibrylator świadczony będzie przez autoryzowany punkt serwisowy producenta
wg książki (karty) gwarancyjnej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
11. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w dniu dostawy defibrylatora dokumentację określającą zasady( warunki)
świadczeń usług serwisowych w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, 

§ 7
Wykonawca zabezpieczy obecnie i w przyszłości Zamawiającego przed wszelkimi działaniami lub roszczeniami osób
trzecich związanymi z naruszeniem patentów, praw autorskich i pokrewnych, zarejestrowanych wzorów lub innych
praw z tytułu użytkowania sprzętu przez Zamawiającego. 
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§ 8
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy,  lub  dalsze  wykonywanie  umowy  może  zagrozić
istotnemu  interesowi  bezpieczeństwa  państwa  lub  bezpieczeństwu  publicznemu,  Zamawiający  może  odstąpić  od
umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

§ 9
1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień umowy w zakresie:
a) Zmiany obowiązującej stawki VAT z zachowaniem kwoty brutto wynikającej z realizacji umowy, 
3. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałej z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego.
4. W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo
zamówień publicznych.
5. Spory powstałe w tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny dla
siedziby Zamawiającego. 

§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i jeden egzemplarz
dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

* Niepotrzebne skreślić
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ZATWIERDZAM Załącznik nr 4 do Umowy

PROTOKÓŁ ODBIORU DOSTAWY Z DNIA ___ - ___ - 201__
UMOWA NR CRU                          /2019

Miejsce dokonania odbioru: 
 
Komisja w składzie :

1........................................................ 

DOKONAŁA ODBIORU

2........................................................

3........................................................

L.p Nazwa przedmiotu dostawy Jedn
miary

Ilość Data
produkcji

Gwarancja Nr seryjny
Data ważności

baterii
Data ważności

elektrod

1.

2.

3.

Dodatkowy zestaw elektrod TAK/NIE* Data ważności dodatkowego zestawu elektrod…………….…….

Realizacja dostawy TAK/NIE*

Potwierdzenie zgodności przyjmowanej dostawy z parametrem/funkcjonalnością zaoferowaną w ofercie –
ZGODNIE/NIEZGODNIE *

Świadectwa dodatkowe, dokumenty gwarancyjne (jeśli były przewidziane w umowie) - 
DOSTARCZONE ZGODNIE Z UMOWĄ/ NIEWYKONANE ZGODNIE Z UMOWĄ  *

Końcowy wynik odbioru – POZYTYWNY / NEGATYWNY *

UWAGI:
_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

1_________________________

2.________________________

3_________________________

_______________________
(Przedstawiciel wykonawcy)

Egz. nr 1 - Magazyn / Jednostka KMP/
KPP
Egz. nr 2 - Wydział Zaopatrzenia KWP 
K-ce
Egz. nr 3 - Wykonawca
  *niewłaściwe skreślić
 - Zatwierdza Naczelnik Wydziału/Komendant KMP/KPP
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