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Załącznik nr 2 do SIWZ
UMOWA - PROJEKT

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 Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji
Zastępcę Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji – …………………
zwaną dalej „Zamawiającym”, a:
.............................................zarejestrowaną w dniu ............. w ........................... pod numerem ............. przez
…………….(o kapitale zakładowym wynoszącym ………..)
(lub Panią/ Panem ……… zamieszkałą/ym …………. prowadzącą/cym działalność gospodarczą od …………..
r. pod firmą: ………………………………….. i wpisaną do ………………..)
NIP ..............................., REGON ...............................
reprezentowaną przez:
.......................................
zwany dalej „Wykonawcą” o treści następującej:
Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o zamówienie
publiczne w trybie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych (oznaczenie postępowania
ZP-2380-640-22/2014
I. Przedmiot umowy:
1.

2.
3.

4.

5.

6.

§1
Przedmiotem umowy jest świadczenie usług w zakresie wulkanizacji opon w pojazdach służbowych
jednostek Policji województwa śląskiego – dla zadania nr …... Szczegółowy zakres przedmiotu
zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ tj. formularz ofertowy stanowiący załącznik nr …... do
umowy.
Wykonawca wykona usługę własnymi siłami bez udziału podwykonawców / z udziałem
podwykonawców…………………………………,
którym
zamierza
powierzyć
wykonanie ........................... .
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. 2
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. 5
i ust. 6.
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia wymaga każdorazowo uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Wyrażenie zgody lub odmowa winna nastąpić
w ciągu 14 dni od złożenia przez Wykonawcę wniosku, w którym co najmniej wskaże on podwykonawcę
i cześć zamówienia, która zamierza powierzyć do wykonania.
Niedopełnienie obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego na powierzenie wykonania części zamówienia zgodnie z ust. 5 będzie skutkowało prawem Zamawiającego do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy i prawem do naliczenia kary umownej zgodnie z § 5 ust. 1 litera a) umowy.
§2

2.

1. Przedmiotem umowy jest wykonywanie usług wulkanizacji opon w pojazdach służbowych będących
w użytkowaniu KMP/KPP …………………………………………………………………………..……
(adres jednostki, której dotyczy umowa)
Usługa ta będzie wykonywana w punkcie wymiany i naprawy opon z zapleczem technicznym
umożliwiającym wykonanie w całości przedmiotu zamówienia ................................................................
(adres/ adresy)
w odległości nie przekraczającej 5 km licząc po trasie od siedziby jednostki na którą została złożona
oferta zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. Punkt ten będzie czynny minimum 8 godzin dziennie od
poniedziałku do piątku oraz minimum 4 godziny w sobotę.
Usługa o której mowa w § 1 ust. 1 będzie wykonywana na podstawie pisemnego zlecenia
wg. załączonego wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do SIWZ.
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Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę niezwłocznie. Za niezwłoczne wykonanie strony rozumieją
natychmiastowe przystąpienie do prac wulkanizacyjnych licząc od chwili podstawienia pojazdu na
stanowisko. Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę we wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem
niedziel oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy.
Wykonawca zobowiązuje się do prawidłowego wykonania zleconej usługi, o której mowa w § 1 umowy.

4.

II. Rozliczenia finansowe :
§3
Całkowita wartość umowy dla zadania nr …... wynosi: .......................................... złotych brutto,
słownie: ........................................................................... w tym podatek VAT..............% według cen
jednostkowych podanych w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik 1 do umowy.
Dopuszcza się możliwość realizacji zamówienia o wartości niższej niż wymieniona w ust. 1.
Rozliczenie z tytułu świadczonych usług będzie następowało, na podstawie faktur wystawionych
ostatniego dnia roboczego danego miesiąca wraz z załączonym zleceniem stanowiącym załącznik do
niniejszej umowy. Faktury winny być wystawione na płatnika: Komenda Wojewódzka Policji w
Katowicach, 40-038 Katowice ul. Lompy 19, NIP 634-013-79-13.
Faktury, o których mowa w ust. 3 winny być dostarczone do siedziby jednostki Policji, dla której została
zawarta niniejsza umowa.
Zapłata faktur będzie dokonana, w terminie 30 dni od daty ich dostarczenia, przelewem z konta
Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
Za moment zapłaty strony ustalają datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
Na czas trwania umowy ceny jednostkowe netto określone w załączniku nr 1 do SIWZ nie ulegają
zmianie.
W przypadku zmiany wysokości stawek podatku VAT dotyczących przedmiotu umowy podlegają one
zmianie od dnia wejścia w życie nowych stawek podatku VAT z zachowaniem kwoty brutto wynikającej
z realizacji umowy.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

III. Termin realizacji umowy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

§4
Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy od dnia podpisania.
Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę zgodnie z art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r
Prawo zamówień publicznych.
Umowa zostanie rozwiązana z chwilą upływu okresu, na który została zawarta lub wcześniej, jeżeli
zostaną wykorzystane środki finansowe przeznaczone na realizację zadania.
Umowa może być wypowiedziana przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym, w przypadkach:
a) nie wywiązania się lub niewłaściwego wywiązania się ze zobowiązań niniejszej umowy,
b) zaistnienia po stronie Wykonawcy przesłanek określonych w art. 24 ustawy PZP z dnia 29.01.2004 r.
Umowę rozwiązuje się z chwilą upływu jej ważności lub wcześniej jeżeli zostaną wykorzystane środki na
jej realizację.
Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone osobom trzecim wskutek nie wywiązania się lub
nienależytego wywiązania się z realizacji niniejszej umowy.
Dopuszcza się zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towarów i usług
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia
8 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że zmiany te 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 cen za wykonanie usługi.
8. Zastrzega się niedopuszczalność przeniesienia wierzytelności bez zgody Zamawiającego.
IV. Kary umowne:

1.

§5
Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:
a) w wysokości 10% wartości umownej brutto dla danego zadania, gdy Zamawiający odstąpi od
umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
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w wysokości 10% wartości umownej brutto dla danego zadania, gdy Wykonawca odstąpi od
umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada on sam.
Jeżeli opóźnienie w realizacji usług wulkanizacyjnych nastąpi z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 10,00 zł., za
każdy dzień zwłoki licząc od upływu terminu określonego w § 2 ust. 3.
Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za nieterminową zapłatę faktury.
W przypadku odmowy wykonania usługi przez Wykonawcę, Zamawiający zleci ją innemu podmiotowi
a kosztami obciąży Wykonawcę.
Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy
wysokość kar umownych.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia wartości naliczonych kar umownych z faktur
wystawianych przez Wykonawcę, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy na piśmie o potrąceniu
i jego wysokości.
b)

2.

3.
4.
5.

6.

V. Postanowienia końcowe:
1.
2.
3.
4.
5.

§6
Zastrzega się niedopuszczalność przeniesienia wierzytelności wynikających z realizacji umowy.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy kodeksu cywilnego i ustawy Prawo
zamówień publicznych.
Spory mogące powstać na tle wykonania niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu
powszechnego właściwego dla Zamawiającego.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej uzgodnionej przez obie strony pod
rygorem nieważności.
Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1egzemplarzu dla stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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