ZP-2380-695-100/2014

załącznik nr 2 do SIWZ

U M O WA PR O J E K T

zawarta w dniu ............................................ w mieście Katowice pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji
w Katowicach ul. J. Lompy 19 NIP 6340137913, REGON 270208292 reprezentowaną przez działającego
z upoważnienia Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji:
Zastępcę Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji –
zwaną dalej „Zamawiającym”, a
……………………………… zarejestrowaną w dniu ………….. w …………………przez ………….. pod
numerem ……….., NIP …………, REGON …………
reprezentowany przez:
……………………………………………
zwany dalej „Wykonawca”
o treści następującej:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.

§1
Wykonawca sprzedaje i dostarcza na własny koszt, a Zamawiający kupuje urządzenia wielofunkcyjne
będące przedmiotem zamówienia zgodne z załącznikiem nr 1 formularzem ofertowym oraz załącznikiem
nr 3 specyfikacja techniczna urządzeń, które stanowią integralną część umowy.
Dostarczony sprzęt podlega ocenie zgodności i jest oznaczony znakiem CE, jest produkowany jako
fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu oraz gatunku I-go.
Wykonawca udziela gwarancji na okres …........ miesięcy na dostarczone urządzenia oraz 36 miesięcy na
materiały eksploatacyjne, w przypadku gdy gwarancja producent sprzętu lub materiału jest wyższa niż
wskazane obowiązuje gwarancja producenta.
Wykonawca wraz z dostawą asortymentu zobowiązany jest dostarczyć dokumenty gwarancyjne
producenta.
Wykonawca jest obowiązany do uznania reklamacji wad ukrytych dostarczonego asortymentu
określonego w załączniku nr 3 do umowy i bezzwłocznej ich wymiany na wolny od wad.
Wykonanie działań wynikających z gwarancji nastąpi w ciągu pięciu dni od daty zgłoszenia.
W przypadku braku możliwości terminowego usunięcia uszkodzenia Wykonawca zobowiązuje się
dostarczyć zamawiającemu sprawny sprzęt zastępczy, funkcjonalnie zbliżony do uszkodzonego we
wskazanym terminie.
W okresie udzielonej gwarancji Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów, wszystkie
koszty związane z obsługą gwarancyjną ponosi Wykonawca. W przypadku awarii (dot. urządzeń
wyposażonych w dysk twardy) uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiającego, jednocześnie Wykonawca
dostarcza nowy dysk w ramach udzielonej gwarancji bez dodatkowych kosztów po stronie
Zamawiającego.
W okresie gwarancji sprzęt podlegający naprawie będzie odbierany przez Wykonawcę od
Zamawiającego, oraz po naprawie dostarczany do Wydziału Teleinformatyki KWP w Katowicach przy ul.
J. Lompy 19.
Wykonawca został wyłoniony zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Pzp
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte wykonanie umowy w całości.
Wykonawca oświadcza, że zakres wynikający z realizacji niniejszej umowy wykona w całości
nakładem własnym / zamierza powierzyć podwykonawcy realizację umowy w zakresie ...........
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy za zrealizowany zakres umowy
wskazany w ust. 11.
§2

1.
Dostawa zakupywanego sprzętu nastąpi:
a) od dnia podpisania umowy do dnia 29.12.2014 r. w ramach zamówienia podstawowego;
b) od dnia podpisania umowy do dnia 31.03.2014r. w przypadku skorzystania z prawa opcji.
2.
Realizacja umowy jest jednorazowa, a za zgodą zamawiającego w kilku transzach.
3.
Wykonawca jest zobowiązany do wcześniejszego powiadomienia Zamawiającego o terminie dostawy.
Zgłoszenie następuje telefonicznie na numer ........... lub pocztą elektroniczną pod adres:
magazyn.teleinformatyka@ka.policja.gov.pl
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4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
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Wykonawca zobowiązany jest do przesłania zbiorczego zestawienia dostarczanego sprzętu w postaci
elektronicznej w pliku arkusza kalkulacyjnego pod adres, magazyn.teleinformatyka@ka.policja.gov.pl
zawierającego numery seryjne, nazwy modeli, producentów i opis. Zbiorcze zestawienie Wykonawca
przesyła nie później niż z chwilą dostawy.
Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia jest wskazane przez Zamawiającego pomieszczenie
Wydziału Teleinformatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, 40-038 Katowice przy
ul. J. Lompy 19 budynek E – pomieszczenia na I piętrze.
Dostawa winna być zrealizowana w dniach pracy Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9.00 do 13.00. Wykonawca ma obowiązek zapewnić we własnym zakresie rozładunek
i wniesienie do pomieszczeń wskazanych przez pracowników Zamawiającego.
Dowodem zrealizowania dostawy będzie pisemne potwierdzenie w formie protokołów odbioru według
wzoru załącznika nr 4 do SIWZ, dokonane przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, po
sprawdzeniu ilości, rodzaju i kompletności przedmiotu zamówienia. Koszty dostawy ponosi Wykonawca.
Do czasu odbioru zamówienia przez Zamawiającego, ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych
z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą asortymentu ponosi Wykonawca.
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.
W przypadku, o którym mowa w ust. 9 Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego na zmianę
oferowanego sprzętu.
Zamawiającemu przysługuje prawo nie wyrażenia zgody na zmianę oferowanego sprzętu.
§3

1.
2.

3.

Łączna wartość zamówienia za całość podstawowego zakresu przedmiotu zamówienia wynosi:
…........... złotych brutto (słownie: /100), w tym podatek VAT .......... %. Ceny jednostkowe sprzętu
zostały określone w załączniku nr …......... do umowy.
Zamawiający przewiduje zakup sprzętu informatycznego w ramach opcji. w ilościach określonych
w załączniku nr …...... do umowy. Ceny sprzętu zakupionego w ramach opcji będą identyczne jak ceny
określone w załączniku nr ….......... do umowy. Wskazana ilość wynika z kwoty stanowiącej różnicę
pomiędzy kwotą przewidzianą przez Zamawiającego na realizację zamówienia, a ceną brutto za realizację
niniejszego zamówienia wskazaną w ust. 1 oraz potrzeb Zamawiającego. Łączna wartość sprzętu
informatycznego zakupionego w ramach opcji wynosi......................... złotych brutto.
Całkowita wartość zamówienia wynikająca z ust. 1 i ust. 2 wynosi …............................. złotych brutto.
§4

1.
2.
3.

Strony dokonają rozliczenia realizacji umowy na podstawie faktury (lub faktur częściowych)
wystawionej zgodnie ze złożoną ofertą oraz ilością i rodzajem określonych w załącznikach do umowy.
Zamawiający dokona zapłaty należności przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze
w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury.
Za datę dokonania płatności strony będą uważały datę przekazania przez Zamawiającego polecenia
przelewu do banku.
§5

1.

Jeżeli opóźnienie realizacji dostaw nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający
obciąży Wykonawcę karą umowną :
a)
w wysokości 0,2 % wartości umownej brutto wskazanej w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki
w realizacji umowy w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 lit. a) i b). Wysokość kary nie może
przekroczyć 10 % wartości umownej brutto. Po przekroczeniu wysokości kar umownych
odpowiadających 10% wartości brutto umowy Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia
umowy z prawem naliczenia kary umownej określonej w § 5 ust. 1 lit. b umowy.
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.
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2.

Jeżeli opóźnienie realizacji dostaw nastąpi z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca
ma prawo obciążyć Zamawiającego karą umowną :
a)
w wysokości 10% wartości umownej brutto wskazanej w § 3 ust. 1, gdy Zamawiający wypowie
umowę z powodu okoliczności, za które odpowiada on sam za wyjątkiem sytuacji opisanej w § 6
b)
w wysokości 10% wartości umownej brutto wskazanej w § 3 ust. 1, gdy Wykonawca wypowie
umowę z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niezrealizowanej części umowy w zakresie zamówienia
podstawowego lub zamówienia w ramach prawa opcji w przypadku przekroczenia terminów wskazanych na ich
realizację w § 2 ust. 1 umowy. W takim przypadku Zamawiającemu przysługiwać będzie naliczeniem kar
w wysokości 10 % niezrealizowanej części zamówienia.
4. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych.
5. W przypadku opóźnienia w płatności Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe wartości brutto
opóźnionego świadczenia za każdy dzień opóźnienia w płatności.
6. 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.
7. 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.
§6
W razie wystąpienia 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 na podstawie art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
§7
1.
2.
3.
4.

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałej z niniejszej umowy bez zgody
Zamawiającego.
W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Spory powstałe w tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd
powszechny dla siedziby Zamawiającego.
§8

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

ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
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