PROJEKT                                                                                                                   Załącznik Nr 3 do SIWZ
                                                                                                                                     Nr sprawy ZP-13/2008
	
U M O W A
O  ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE WYKONANIA  PIECZĘCI I STEMPLI 
DLA  KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W BYTOMIU
  
zawarta w dniu  .......................... .....
pomiędzy:

Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach
adres: 40- 038 Katowice, ul. Lompy 19
NIP: 634- 013- 79- 13   REGON: 270- 208- 292
Konto bankowe :  55 1010 1212 0050 5022 3000 0000

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM,

REPREZENTOWANYM  PRZEZ:
1.  Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach- 
             insp.mgr Ryszard LEŚNIEWSKI
           

a


zwanym dalej WYKONAWCĄ,

REPREZENTOWANYM PRZEZ:
     

o treści następującej:
        § 1
1. Zamawiający zleca a Wykonawca  przyjmuje zlecenie na wykonywanie, na każdorazowe pisemne zamówienia pieczęci i stempli według wzoru.
2.  Oferta Wykonawcy jako najkorzystniejsza została wybrana po przeprowadzeniu procedury w trybie przetargu nieograniczonego określonym w art. 39 Ustawy PZP z dnia 29 stycznia 2004 r.

       § 2
      Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wymienionych w § 1 niniejszej umowy czynności stanowiących jej przedmiot zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy i należytą starannością oraz do świadczenia usługi osobiście, bez możliwości udzielania zleceń osobom trzecim.

§ 3
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia w terminie  7 dni licząc od dnia odbioru pisemnego zamówienia Zamawiającego o którym mowa w § 1 i dostarczenia przedmiotu zamówienia           do KMP w Bytomiu na koszt własny.


§ 4
1.  Łączna wartość umowy wynosi 4.000,- zł brutto  ( słownie: czter tysiące złotych)
2.  Dopuszcza się wartość umowy niższą niż określoną w ust. 1

§ 5
1.  Za świadczone usługi Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości określonej w ofercie z dnia ....................., który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2.   Strony przyjmują, że rozliczenia z tytułu świadczonych usług będą następowały na podstawie faktur, rachunków wystawionych na płatnika tj. 
       Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach, 40-038 Katowice, ul. Lompy 19 

w terminie 21 dni  od  dnia doręczenia faktury, rachunku do Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu,   
ul. Powstańców Warszawskich 74, 

        z konta Płatnika - Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach w banku NBP o/o Katowice
                                            nr 55 1010 1212 0050 5022 3000 0000 
       
        na konto Wykonawcy w banku ......................................................................
                                            nr .....................................................................................
	 3. Za moment zapłaty strony przyjmują obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 6
Wykonawca zobowiązuje się do zniszczenia form służących do wykonywania pieczęci i stempli.

                                                                                             § 7          
W przypadku odmowy wykonania usługi przez Wykonawcę, Zamawiający zleca ją innemu podmiotowi  a   różnicą kosztów obciąża Wykonawcę.

    § 8   
Zamawiający zobowiązuje się do sprawdzenia przedmiotu zamówienia objętego umową w momencie odbioru. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad lub wymiany przedmiotu zamówienia na nowy  w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnej reklamacji.

  § 9
W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia w terminie określonym w § 3 lub § 8 niniejszej umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 1% wartości brutto zamówienia za każdy dzień zwłoki.

   § 10
W razie zwłoki z zapłatą faktury za wykonanie zamówienia, Wykonawca może domagać się od Zamawiającego odsetek ustawowych. 
  § 11
1.   Umowa zawarta jest na okres od dnia ............. do dnia ...........................r., albo do wykorzystania kwoty
      określonej w § 4 jeżeli jej wyczerpanie nastąpi przed tą datą.
2.   Każda ze stron może wypowiedzieć umowę na piśmie z 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia.    
3.   Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez zachowania okresu  wypowiedzenia określonego w  ust. 2  w przypadku nie dochowania przez Wykonawcę warunków umowy,  działania na  szkodę Zamawiającego lub w sposób naruszający interesy Zamawiającego.

 § 12       
Nie dopuszcza się przeniesienia wierzytelności wynikających z realizacji umowy.

             § 13     
1.   Zmiana treści niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art.144 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnej.
2.   W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży                       w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
	
§ 14     
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie w szczególności przepisy ustawy             z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

§ 15     
Spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd powszechny.

§ 16    
Umowę sporządzono w czterech  jednobrzmiących egzemplarzach, według rozdzielnika:
      1egz.- Wydział Finansowy KWP Katowice
      1egz.- Wydział Zaopatrzenia KWP Katowice
      1egz.- Komenda Miejska Policji w Bytomiu
      1egz.- Wykonawca




         Zamawiający:	               Wykonawca:

