
ZP-2380-35-1/2015 Załącznik nr 2 do SIWZ

U M O W A  - P R O J E K T

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:
......................wpisanym do ............. w ............... pod numerem ............. o numerze NIP ............. i REGON ............

reprezentowanym przez:

.......................................

zwany dalej „Wykonawcą” 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.
39 ustawy Prawo Zamówień  Publicznych  (oznaczenie  sprawy ZP-2380-......./2015) zawarto umowę o   następującej
treści :

§ 1

1. Przedmiotem  umowy  jest  sprzedaż  i  dostawa  na  rzecz  Zamawiającego  materiałów  eksploatacyjnych  do
drukarek, zgodnych ze złożoną ofertą tj. formularzem cenowym – załącznik nr 3 do SIWZ (w przypadku nie
przeprowadzenia aukcji elektronicznej) / wykazem złożonym przez Sprzedawcę na wezwanie Zamawiającego po
przeprowadzonej  aukcji  elektronicznej  (w  przypadku  przeprowadzenia  aukcji  elektronicznej)*,  stanowiącym
załącznik nr 1 do umowy.

2. Wykonawca  zobowiązuje się realizować zamówienie według cen jednostkowych określonych w załączniku nr
1 do umowy, z zastrzeżeniem § 11 ust. 2 umowy.

3. Wykonawca  udziela  na  całość  asortymentu  gwarancji  na  okres  realizacji  umowy  oraz  6  miesięcy po  jej
zakończeniu liczony od dnia ostatniej dostawy, zgodnie ze złożoną ofertą. Przez dzień ostatniej dostawy rozumie
się  dzień zakończenia  realizacji  złożonych  przez  Zamawiającego  zamówień,  o  których  mowa w  § 2 ust.  2
umowy,  tj.  zakończenie  dostarczenia  całości  zamówionego  asortymentu  do  wskazanych  w  zamówieniu
jednostek  terenowych  garnizonu  śląskiego  i  magazynu  Wydziału  Teleinformatyki  KWP w Katowicach.  W
przypadku  wypowiedzenia  umowy 6-miesięczny termin gwarancji  będzie liczony od dnia  ostatniej  dostawy
zrealizowanej w trakcie trwania umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się, że dostarczany przez niego asortyment jest produkowany jako fabrycznie nowy,
wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu, dobrej jakości, gatunku I oraz spełniających
normy ISO 19752 (dla tonerów czarnych), normy ISO 19798 (dla tonerów kolorowych), normy ISO 24711 (dla
wydajności kartridży czarnych), normy ISO 24712 (dla wydajności kartridży kolorowych)  oraz  certyfikat
bezpieczeństwa  CE –  oznakowany  znakiem CE,  w  przypadku  gdy dostarczane  materiały  zawierają  układy
elektroniczne i podlegają pod dyrektywę EMC. 

5. Materiały  nie  mogą  powodować  ograniczeń  funkcji  i  możliwości  sprzętu  oraz  jakości  wydruku
wyspecyfikowanych w warunkach technicznych producenta sprzętu. W związku z tym Wykonawca zapewnia,
że oferowany towar będzie charakteryzował się pełną kompatybilnością z urządzeniami, w których ma on być
użytkowany jako materiał eksploatacyjny do urządzeń drukujących.  Każde ze wskazanych ograniczeń stanowi
podstawę do naliczenia kary umownej, o której mowa w § 7 ust. 2 umowy i zakwalifikowanie powyższego do
naliczenia limitu, o którym mowa w § 7 ust. 3 umowy.

6. Materiały  nie  mogą  ograniczać  pełnej  współpracy  z  programem  nadzorującym  pracę  urządzenia  m.in.
monitorującym stan materiałów eksploatacyjnych.

7. Materiały  będą  dostarczone  w  oryginalnych  opakowaniach  oraz  posiadać  zabezpieczenia  pozwalające  na
prawidłowe  przechowywanie  oraz  bezpieczny  transport.  Winny  posiadać  na  produkcie  logo  producenta
umożliwiające  jednoznaczną  identyfikację  producenta,  nazwę  (typ,  symbol)  materiału,  numer  katalogowy,
termin przydatności do użytku.

8. Na opakowaniach materiałów eksploatacyjnych nie pochodzących od producenta sprzętu powinny być wypisane
wszystkie typy urządzeń, z którymi tusze i tonery są kompatybilne.

9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte wykonanie umowy w całości.
10. Wykonawca oświadcza, że cały zakres wynikający z realizacji niniejszej umowy wykona w całości nakładem

własnym / zamierza powierzyć podwykonawcy zgodnie z wypełnionym według wzoru załącznikiem nr … do
SIWZ, stanowiącym załącznik nr ... do niniejszej umowy.

11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy za zrealizowany zakres umowy
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wskazany w załączniku nr …... do umowy.
12. W trakcie realizacji umowy Wykonawca nie może dostarczać Zamawiającemu materiałów eksploatacyjnych do

urządzeń drukujących innego producenta, niż wskazany w załączniku nr 1 do umowy, zgodnie ze złożoną ofertą.
Dopuszczalne jest zastąpienie produktów równoważnych produktem oryginalnym, pod warunkiem zachowania
niezmiennej ceny w stosunku do ceny wskazanej w ofercie. Naruszenie powyższej zasady daje Zamawiającemu
prawo do wypowiedzenia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

§ 2
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian ilości zamawianych materiałów eksploatacyjnych wymienionych

pierwotnie w załączniku nr 1  do umowy. Ilość zamawianego asortymentu będzie wynikać z potrzeb
Zamawiającego.

2. Realizacja zamówienia następować będzie sukcesywnie w okresie trwania umowy po  wysłaniu przez
Zamawiającego zamówienia z wyszczególnieniem asortymentu (rodzaj i ilość) wystawionego przez Naczelnika
Wydziału Teleinformatyki lub osobę przez niego upoważnioną na e-mail ………… lub faks …………...

§ 3
1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji pierwszego zamówienia  do 15 dni od dnia złożenia zamówienia, a

każdego następnego zamówienia w terminie do 10 dni od dnia złożenia zamówienia. Dostawy będą dostarczane
do magazynu Wydziału Teleinformatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, 40-038 Katowice, ul. J.
Lompy 19 z zastrzeżeniem, że w trakcie umowy Zamawiający przewiduje 9 (dziewięć) bezpośrednich dostaw do
każdej  z  jednostek  terenowych  garnizonu  śląskiego.  Dostawy do  każdej  z  jednostek  terenowych  garnizonu
śląskiego będą się odbywać 1 (jeden) raz na 2 (dwa) miesiące. Realizacja dostawy skierowanej bezpośrednio do
jednostki  terenowej  będzie realizowana wyłącznie  na podstawie  zamówienia,  o  którym mowa w  § 2 ust.  2
umowy z zaznaczeniem miejsca dostawy na zamówieniu. Lista jednostek terenowych wraz z adresami stanowi
załącznik nr … do umowy.  Liczba dostaw do magazynu Wydziału Teleinformatyki KWP w Katowicach nie
będzie w żaden sposób ograniczona tj. Zamawiający będzie dokonywał zamówień w sposób dowolny zgodnie z
własnym zapotrzebowaniem.

2. Każdorazowe zamówienie w ramach realizacji umowy winno być zrealizowane jednorazowo w ramach jednej
dostawy do wskazanej jednostki terenowej KWP lub magazynu Wydziału Teleinformatyki KWP w Katowicach,
Zamawiający  dopuszcza  realizację  zamówienia   w  częściach  za  wyłączną  zgodą  Zamawiającego.   Termin
realizacji dostawy określony w ust. 1 obowiązuje dla wszystkich jednostek terenowych garnizonu śląskiego i
Wydziału Teleinformatyki KWP w Katowicach, objętych zamówieniem, o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy.
Do zrealizowania zamówienia przesłanego zgodnie z § 2 ust. 2 umowy w terminie umownym zgodnie z § 3 ust.
1 umowy,  konieczne jest wykonanie w tym terminie dostaw do wszystkich jednostek terenowych garnizonu
śląskiego oraz KWP w Katowicach wskazanych w zamówieniu, o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy.

3. Wykonawca ma obowiązek zapewnić we własnym zakresie rozładunek i wniesienie przedmiotu zamówienia  do
pomieszczeń wskazanych przez pracowników Zamawiającego znajdującego się w Wydziale Teleinformatyki
KWP  Katowice,  a  w  przypadku  dostawy  do  jednostek  terenowych  do  pomieszczenia  wskazanego  przez
upoważnionego pracownika tej jednostki.

4. Dostawy winny być zrealizowane w dniach pracy Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od
8:00 do 14:00  wliczając w to czas wniesienia i odbioru towaru.

5. O terminie dostawy Wykonawca  powiadamia Zamawiającego na co najmniej 1 dzień przed dostawą
telefonicznie na numer wskazany w zamówieniu.

6. Dowodem zrealizowania dostawy będzie pisemne potwierdzenie w formie protokołu odbioru dokonane przez
upoważnionego pracownika Zamawiającego (pracownika jednostki terenowej garnizonu śląskiego, do której jest
realizowana dostawa), po sprawdzeniu ilości i rodzaju przedmiotu zamówienia.

7. Koszty każdej dostawy łącznie z rozładunkiem obciążają Wykonawcę.
8. Do czasu odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, ryzyko wszelkich niebezpieczeństw

związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą asortymentu ponosi Wykonawca.

§ 4
1. Wykonawca jest obowiązany do uznania reklamacji wad ukrytych dostarczonego asortymentu i bezzwłocznej

wymiany asortymentu wadliwego lub niekompatybilnego z drukarką, bez wpływu na karę umowną określoną w
§ 7 ust. 2 umowy i naliczenie wynikające z § 7 ust. 3 umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany,  na własny koszt i  ryzyko,  na pełnowartościowe tych materiałów,
które  w okresie  gwarancji  okażą się  złej  jakości  (lub ulegną  awarii  bądź  spowodują  awarię  drukarki),  bez
wpływu na karę umowną określoną w § 7 ust. 2 umowy i naliczenie wynikające z § 7 ust. 3 umowy..

3. Wymiana  wadliwego  asortymentu  na  wolny od  wad  nastąpi  w ciągu  5  dni  roboczych  od  dnia  otrzymania
zgłoszenia przekazanego w  formie określonej w ust. 4. 

4. Zgłoszenia wadliwego asortymentu będą przekazywane przez Zamawiającego drogą faksową lub e-mail, których
otrzymanie Wykonawca jest zobowiązany, w taki sam sposób, niezwłocznie potwierdzić. 

5. W okresie  udzielonej  gwarancji  Zamawiający  nie  ponosi  żadnych  dodatkowych  kosztów,  wszystkie  koszty
związane z obsługą  gwarancyjną  ponosi  Wykonawcy,  w tym koszty odbioru reklamowanego i  dostarczenia
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wolnego od wad asortymentu..
6. Do  zgłoszenia  reklamacji  dostarczonego  asortymentu  uprawnione  są  wyłącznie  osoby  z  Wydziału

Teleinformatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, które dokonują zgłoszenia reklamacji również
w  zakresie  materiałów  eksploatacyjnych  dostarczanych  bezpośrednio  do  jednostek  terenowych  garnizonu
śląskiego.  Wszystkie  reklamowane  materiały  eksploatacyjne  z  garnizonu  śląskiego  są  odbierane  przez
Wykonawcę z Wydziału Teleinformatyki KWP w Katowicach. Dostarczane w ramach reklamacji wolne od wad
materiały eksploatacyjne są dostarczane przez Wykonawcę wyłącznie do Wydziału Teleinformatyki KWP w
Katowicach.

§ 5
1. Wartość zamówienia wynosi  brutto: …………..zł,  słownie:  …………złotych …/100 ), w tym podatek VAT

…..%, według cen jednostkowych podanych w załączniku nr 1 do umowy, z zastrzeżeniem zapisu w § 2.
2. Wykonawca przewiduje zakup materiałów eksploatacyjnych spośród materiałów wskazanych w załączniku nr

1 do umowy w ramach opcji w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego. Ceny materiałów
zakupywanych w ramach opcji będą identyczne jak ceny określone dla tych materiałów w załączniku nr 1 do
umowy.  Zakup  materiałów  eksploatacyjnych  w  ramach  opcji  nastąpi  w  ilości  maksymalnie  do  kwoty
stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą podaną przez Zamawiającego na otwarciu ofert przewidzianą przez niego
na realizację zamówienia, a ceną brutto za realizację niniejszego zamówienia wskazaną w ust. 1 oraz potrzeb
Zamawiającego.  Łączna  wartość  materiałów  zakupywanych  w  ramach  opcji  wynosi.........................  złotych
brutto.

3. Całkowita wartość zamówienia wynikająca z ust. 1 i ust. 2 wynosi …............................. złotych brutto.
4. Dopuszcza się możliwość realizacji zamówienia o wartości niższej niż wymieniona w ust. 1 i 3.
5. Termin realizacji niniejszej umowy określa się do dnia ….......r z zastrzeżeniem, że zapisy umowy dotyczące

reklamacji dostarczonego asortymentu oraz naliczenia kary umownej z tego tytułu przewidzianej w § 7 ust. 2
umowy, obowiązują w całym okresie udzielonej gwarancji bez względu na upływ tego terminu. Po zakończeniu
realizacji  umowy  z  powodu  upływu  terminu,  reklamowane  materiały  eksploatacyjne  są  w  dalszym  ciągu
naliczane  zgodnie  z  § 7  ust.  3  umowy,  a  w  przypadku  osiągnięcia  określonego  w  tym  zapisie  limitu
Zamawiającemu  będzie  przysługiwać  prawo  naliczenia  przewidzianej  kary  umownej  bez  zastosowania
wypowiedzenia umowy. 

6. Uzyskanie wartości, o której mowa w ust. 3  przed dniem …........r. skutkować będzie zakończeniem realizacji
niniejszej umowy.  Powyższe  nie  ma  wpływu  na  zobowiązania  wynikające  z  udzielonej  gwarancji,  a  w
szczególności zapisy dotyczące kary umownej z tego tytułu, zgodnie z ust. 5.

7. Koszty ubezpieczenia, opakowania, znakowania, transportu oraz wniesienia przedmiotu dostawy do magazynu
Zamawiającego obciążają Wykonawcę i zawarte są w  cenach  jednostkowych  wskazanych  w  załączniku
nr 1 do umowy.

§ 6
1. Strony dokonają rozliczenia realizacji umowy na podstawie faktur wystawianych zgodnie z ilością i rodzajem

zamówienia wg załącznika nr 1 do umowy. Faktury wystawiane są odrębnie dla każdej dostawy.
2. Podstawą wystawienia faktury za wykonanie części przedmiotu zamówienia będzie podpisanie przez

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu odbioru każdej transzy przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający  dokona  zapłaty  należności  przelewem  z  konta  KWP  w  Katowicach  na  konto  Wykonawcy

wskazane na fakturze w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury. 
4. Za datę dokonania płatności strony będą uważały datę przekazania przez Zamawiającego polecenia przelewu do

banku.

§ 7
1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych za:

a. przekroczenie terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1 w wysokości 0,5 % wartości brutto niezrealizowanej
części zamówienia, za każde kolejne rozpoczęte 24 godziny opóźnienia licząc od chwili upłynięcia tego
terminu. 

b. przekroczenie terminu, o którym mowa w § 4 ust. 3 w wysokości 2,0 % wartości brutto niezrealizowanej
części za każde kolejne rozpoczęte 24 godziny opóźnienia licząc od chwili upłynięcia tego terminu. 

c. przekroczenie terminu, o którym mowa w § 9 ust. 1 w wysokości 100,00, złotych brutto za każde kolejne
rozpoczęte 24 godziny opóźnienia licząc od chwili upłynięcia tego terminu. 

2. W  przypadku gdy w okresie gwarancji stwierdzona zostanie wadliwość produktu (w tym zła jakość produktu)
lub  jego  niekompatybilność  z  drukarką  lub  nastąpi  awaria  produktu  (lub  drukarki  z  przyczyny  produktu),
Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo naliczenia kary umownej za każdy produkt, w stosunku do którego
takie zdarzenie stwierdzono, w wysokości:
a.   za tusz – 20,00 złotych;
b.   za toner – 100,00 złotych;
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c.   za bęben – 100,00 złotych;
Naliczenie wskazanych kar nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy z tytułu gwarancji w zakresie wymiany
wadliwego  produktu,  w  tym  poniesienia  kosztów  jego  wymiany  lub  naprawy  uszkodzenia  sprzętu
spowodowanego przez produkt. Naliczenia kary umownej następować będzie oddzielnie dla każdego miesiąca
kalendarzowego w terminie do 15 dnia następnego miesiąca kalendarzowego. 

3. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  wypowiedzenia  umowy  za  przekroczenie  limitu  wadliwych  tonerów  i
bębnów (obejmujących również tonery i bębny niezgodne z drukarką lub tonery i bębny ze stwierdzoną przez
Zamawiającego awarią  lub tonery i  bębny złej  jakości),  określonego na podstawie złożonej oferty na ….%
liczonego od wartości wszystkich dostarczonych tonerów i bębnów do chwili stwierdzenia przekroczenia limitu,
wraz z prawem do naliczenia dodatkowej kary umownej w wysokości 15 000,00 złotych niezależnie od innych
kar  przewidzianych  w  niniejszej  umowie.  W  przypadku  zakończenia  realizacji  umowy  z  powodu  upływu
terminu  określonego  w  § 5  ust.  5  umowy  lub  wykorzystania  kwoty  przeznaczonej  na  realizację  umowy,
Zamawiającemu przysługuje  prawo dalszego naliczania tonerów i  bębnów wadliwych,  niekompatybilnych  z
drukarką,  złej  jakości  lub  ze  stwierdzoną  awarią,  i  naliczenia  kary  umownej  w  przypadku  przekroczenia
wskazanego limitu w okresie gwarancji.

4. Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną  w  wysokości  15  %  wartości  brutto  niezrealizowanego
zamówienia brakującego do osiągnięcia kwoty wskazanej w § 5 ust. 1 umowy w przypadku wypowiedzenia
umowy  zarówno  przez  Zamawiającego  jak  i  Wykonawcę  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy.
Wypowiedzenie umowy na wskazanej podstawie nie kończy naliczania limitu, o którym mowa w ust. 3 i nie
wyłącza naliczenia kary umownej w przypadku spełnienia przesłanek, o których mowa w ust. 3. 

5. Kara umowna, o której mowa w ust. 4, zostanie naliczona również w przypadku wypowiedzenia umowy przez 
Zamawiającego  z  powodu  przekroczenia  limitu,  o  którym  mowa w ust.  3,  niezależnie  od  naliczenia  kary  
umownej wskazanej w ust. 3. 

6. W przypadku gdy szkody poniesione przez  Zamawiającego przekroczą wysokość kar umownych określonych
w § 7, niezależnie od kar umownych Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia wartości naliczonych kar umownych z faktur wystawianych 
przez Wykonawcy po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy na piśmie o potrąceniu i jego wysokości.

§ 8
1. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć niniejszą umowę w przypadku przekroczenia przez Wykonawcy terminu

wymienionego w § 3 ust. 1 o 21 dni lub przekroczenie przez Wykonawcy terminu wymienionego w § 4 ust. 3
oraz  §  9  ust.  1  o  21  dni.  W  przypadku  skorzystania  z  tego  prawa  przez  Zamawiającego  przekroczenie
wskazanych  terminów  będzie  potraktowane  jak  wypowiedzenie  umowy  z przyczyn  leżących  po  stronie
Wykonawcy i będzie miał zastosowanie § 7 ust. 4.

2. 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  w  terminie  30  dni  od  powzięcia  wiadomości  o  powyższych  okolicznościach.  W  takim  wypadku
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

3. W przypadku  wypowiedzenia  umowy przez  Zamawiającego,  zgodnie z  ust.  2,  Wykonawca nie przysługuje
odszkodowanie. 

§ 9
1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że w wyniku zastosowania dostarczonych w ramach niniejszej

umowy tonerów lub bębnów doszło do rozsypania tuszu w drukarce lub innego zabrudzenia drukarki z powodu
zastosowanego tonera lub bębna,  Wykonawca zobowiązany jest  do dokonania na własny koszt  czyszczenia
drukarki.  Wykonawca  dokona  czyszczenia  drukarki  w  terminie  3  dni  roboczych  od  dnia  otrzymania
zawiadomienia od Zamawiającego. 

2. Jeżeli w trakcie realizacji umowy Zamawiający stwierdzi, iż wydajność, jakość lub niezawodność dostarczonych
produktów niekorzystnie  odbiega  od wymagań  producenta  urządzeń (drukarek,  urządzeń wielofunkcyjnych),
Zamawiający może dokonać sprawdzenia wydajności materiałów eksploatacyjnych przy użyciu stron testowych
zgodnych z obowiązującymi normami dla danego typu materiału eksploatacyjnego. Wykonawca zobowiązuje się
do gwarancyjnej wymiany produktu na nowy, wolny od wad w terminie 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia
przez  zamawiającego  o  wadliwym  produkcie   (e-mailem  lub  faksem),  wymiana  nastąpi  w  siedzibie
zamawiającego  na  koszt  i  ryzyko  wykonawcy  w  razie  stwierdzenia  wad  produktu.  W  takim  przypadku
Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo naliczenia kary umownej określonej w § 7 ust. 2 umowy i wliczenie
do limitu określonego zgodnie z § 7 ust. 3 umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy oraz czyszczenia urządzenia (drukarki, urządzenia
wielofunkcyjnego) gdy jego uszkodzenie powstało w wyniku stosowania tonera lub tuszu dostarczonego przez
wykonawcę. Za podstawę żądania przez Zamawiającego naprawy drukarki (włączając w to wymianę bębna lub
głowicy)  uważa się pisemną opinię autoryzowanego serwisu producenta drukarki. Koszty związane z naprawą
ponosi Wykonawca. 

4. W przypadku nie zrealizowania zapisów ust. 1 lub ust. 3 będzie miał zastosowanie § 7 ust. 4 umowy.
§ 10
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1. Wykonawca  zobowiązany  jest   najpóźniej  w  dniu  zawarcia  umowy  wnieść  zabezpieczenie  należytego
wykonania umowy w wysokości 10 % wartości określonej w § 5 ust. 1 umowy tj. kwotę zł słownie:

2. Zabezpieczenie  zostało  wniesione w  formie ....................................... 
3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pieniądzu, zabezpieczenie to będzie ulokowane na rachunku

bankowym NBP O/O Katowice nr 91 1010 1212 0050 5013 9120 0000
a) 70% zabezpieczenia na kwotę ……….. złotych zostanie zwrócone na rachunek Wykonawcy zgodnie z art.

151 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w terminie 30 dni od dnia wykonania całego zamówienia
(ostatnia dostawa) i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

b) 30 % zabezpieczenia na kwotę ……….. złotych zostanie zwrócone na rachunek Wykonawcy zgodnie z art.
151 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w terminie 15 dni upływie okresu rękojmi.

4. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż w formie pieniężnej,
zabezpieczenie należytego wykonania umowy powinno być wniesione w jednej z dwóch form:

a) w formie jednego dokumentu:
1) 100% zabezpieczenia na kwotę ...........  złotych  z terminem obowiązywania  od dnia zawarcia umowy do
dnia ............. i zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zostanie zwrócone lub zwolnione
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane;
2)  w przypadku należytego  wykonania  umowy 30% wartości  zabezpieczenia należytego  wykonania  umowy
co stanowi  kwotę  ….........  złotych  zostanie  wniesione  najpóźniej  w  dniu  podpisania  protokołu  odbioru
końcowego z terminem obowiązywania do dnia ...........  i  zgodnie z art. 151 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych zostanie zwrócone lub zwolnione nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

b) w formie dwóch dokumentów:
1) 70 % zabezpieczenia na kwotę ……….. złotych z terminem obowiązywania od dnia zawarcia umowy do

dnia ............  i zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zostanie zwolnione
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane;

2) 30 % zabezpieczenia na kwotę …….. złotych z terminem obowiązywania od dnia zawarcia umowy na
okres realizacji umowy i rękojmi tj. do ..............  r. i zgodnie z art. 151 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych zostanie zwolnione w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi. 

5. Zabezpieczenie  służy  pokryciu  kosztów  z  tytułu  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  przedmiotu
umowy.

§ 11
1. Zastrzega się niedopuszczalność przeniesienia wierzytelności bez zgody Zamawiającego.
2. 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  10
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.

3. W sprawach nie uregulowanych  w umowie zastosowanie  mają przepisy Kodeksu  Cywilnego oraz  ustawy
Prawo Zamówień Publicznych. 

4. Spory powstałe w tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny
dla siedziby Zamawiającego. 

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

Zamawiający  Wykonawca

* Niepotrzebny zapis zostanie usunięty na etapie wypełniania umowy po wyborze najkorzystniejszej oferty
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