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Załącznik nr 2 do SIWZ

PROJEKT UMOWY
zawarta w dniu .................... w mieście Katowice pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach, 40-038
Katowice ul. 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 ............ (adres zamieszkania/wysokość kapitału zakładowego)
reprezentowanym przez:
.......................................
zwany dalej „Wykonawcą”
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zawarto umowę
o następującej treści:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

§1
Przedmiotem umowy jest „Zakup niszczarek dla jednostek garnizonu śląskiego” stanowiących przedmiot zadania
nr ...... tj. ...................................... w ilościach i według cen jednostkowych przedstawionych w ofercie i formularzu
cenowym stanowiących załącznik nr ............. do niniejszej umowy.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilości podanych w załączniku nr … do umowy z przyczyn, których
nie mógł wcześniej przewidzieć.
Cały asortyment objęty przedmiotem umowy jest fabrycznie nowy, gatunku I, spełnia normy jakościowe i
użytkowe wskazane przez Zamawiającego w załącznikach od nr 3 do SIWZ.
Gwarancja na zaoferowany asortyment nie może być krótsza niż okres gwarancji wskazany w formularzu
cenowym stanowiący załącznik nr ….. do umowy.
W okresie udzielonej gwarancji Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów, wszystkie koszty
związane z obsługą gwarancyjną ponosi Wykonawca.
W okresie gwarancji asortyment podlegający naprawie będzie naprawiany w miejscu bezpośredniego odbiorcy lub
odbierany przez Wykonawcę od bezpośredniego odbiorcy (wskazanego w załączniku nr 2 do umowy), oraz po
naprawie dostarczany do bezpośredniego odbiorcy.
Zamawiający rozumie przez bezpośredniego odbiorcę jednostki terenowe garnizonu śląskiego policji wskazane w
załączniku nr 2 do umowy – miejsce dostaw oraz wskazane w zamówieniach w ramach prawa opcji.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte wykonanie umowy w całości w tym odpowiedzialność za
działania podwykonawcy jak za działanie własne.
Wykonawca przeszkoli dwóch pracowników Zamawiającego z danej jednostki w zakresie obsługi niszczarki
korytarzowej z oliwieniem – punkt 3 z załącznika nr 3 do SIWZ.
Szkolenie musi odbyć się w dniu dostawy i musi obejmować instruktaż prawidłowego użytkowania sprzętu.
Potwierdzeniem przeprowadzenia szkolenia będzie podpisanie protokołu odbiorów jakościowo-ilościowego.
Wykonawca wykona zakres wynikający z realizacji niniejszej umowy 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. 12.
Brak przeprowadzenia szkolenia w dniu dostawy asortymentu będzie skutkowało brakiem odbioru asortymentu i
naliczeniem kar umownych zgodnie z dyspozycją § 5 ust. 1 umowy
§2
Zamówienie podstawowe oraz w ramach prawa opcji będzie realizowane sukcesywnie od dnia zawarcia umowy
jednak nie później niż do dnia 15.12.2015r.
Wykonawca zrealizuje zamówienie sukcesywne w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania
zawiadomienia - zamówienia na e-mail Wykonawcy jednak nie później niż do dnia 15.12.2015r .
Wykonawca zrealizuje zamówienie sukcesywne w ramach prawa opcji w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania zawiadomienia na e-mail Wykonawcy jednak nie później niż do dnia 15.12.2015r .
Adresy dostaw zostały wskazane w załączniku nr 4 do SIWZ, który stanowi załącznik nr ..... do niniejszej umowy i
jest jej integralną częścią. W ramach prawa opcji dostawy mogą być realizowane dla innych jednostek garnizonu
śląskiego niż wskazane w załączniku nr 4 do SIWZ – miejsce dostaw.
Dostawy winny być realizowane w godzinach od 8:00 do 14:00 w dniach pracy Zamawiającego tj. od poniedziałku
do piątku.
Wykonawca ma obowiązek zawiadomić bezpośredniego odbiorcę telefonicznie na numer wskazany w załączniku
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nr 2 do niniejszej umowy o dostawie z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem przed ustalonym terminem
dostawy.
7. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zakupionego asortymentu do pomieszczeń wskazanego przez osoby
do kontaktu wskazane w załączniku nr 5 do SIWZ. na własny koszt i ryzyko w ilościach asortymentowych i na
adres przedstawiony w zamówieniu sukcesywnym. W zamówieniu sukcesywnym dla danego zadania zostanie
wskazana ilość i rodzaj zamawianego asortymentu oraz adres dostawy. W przypadku odmowy wniesienia
dostarczony asortyment nie zostanie odebrany, co zostanie odnotowane w protokole odbioru stanowiącym
załącznik nr 3 do umowy. W przypadku przekroczenia terminu wskazanego w § 2 ust. 1, 2 i zostaną naliczone kary
umowne wskazane w § 5. Zamówienia sukcesywne będą przesyłane na adres e-mail : …………………
8. Odbiór przedmiotu umowy dla danego zadania zostanie potwierdzony pisemnym protokołem(ami) odbioru
ilościowego i jakościowego wg wzoru załącznika nr …… do umowy podpisanym przez upoważnionych
przedstawicieli stron po sprawdzeniu ilości, rodzaju i kompletności przedmiotu zamówienia. Koszty dostawy
obciążają Wykonawcę. Z każdą dostawą Wykonawca zobligowany jest do sporządzenia protokołu w dwóch
egzemplarzach.
9. Do czasu odbioru zamówienia przez Zamawiającego, ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych
z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą asortymentu ponosi Wykonawca.
10. Strony do uzgodnień i reprezentowania w trakcie trwania umowy wyznaczają:
- ze strony Zamawiającego - .......................................................
- ze strony Wykonawcy - ............................................................
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

§3
Łączna wartość zamówienia za całość podstawowego zakresu przedmiotu zamówienia wynosi wartość
brutto: ..................... zł, słownie: ........................... w tym podatek ......% VAT.
Zamawiający przewiduje, że zakupi w ramach opcji do 50% asortymentu zamówienia podstawowego.
Zamawiający skorzysta z prawa opcji w przypadku pozyskania dodatkowych środków i/lub z różnicy wynikających
między kwotą przeznaczoną na realizację zamówienia a ceną wybraną jako najkorzystniejszą.. Ceny jednostkowe
asortymentu zakupywanego w ramach opcji będą takie jak ceny jednostkowe wskazane przez Wykonawcę dla
asortymentu podstawowego dla danego zadania w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr ….. do umowy.
Łączna wartość asortymentu zakupywanego w ramach opcji wynosi......................... złotych brutto.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od skorzystania z przewidzianego prawa opcji, tj. zakupu
dodatkowego asortymentu lub skorzystania z prawa opcji w mniejszym zakresie.
Niszczarki zakupione w ramach opcji będą tożsame z asortymentem zaoferowanym w ramach zamówienia
podstawowego, a ich ceny będą identyczne jak ceny określone dla poszczególnego asortymentu wskazanego w
złożonej ofercie.
Całkowita wartość zamówienia wynikająca z ust. 1 i ust. 2 wynosi …............................. złotych brutto.
Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez strony protokół o którym mowa w § 2 ust. 8 umowy.
Dopuszcza się możliwość realizacji zamówienia o wartości niższej niż wymieniona w ust. 1 i 2.
§4

1.
2.
3.
4.

Strony dokonają rozliczenia realizacji umowy na podstawie faktury (lub faktur częściowych) wystawionej na
Zamawiającego zgodnie z ilością i rodzajem zamówienia sukcesywnego zgodnie ze złożoną ofertą oraz ilością i
rodzajem asortymentu określonym w opcji.
W przypadku zlecenia wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcy Wykonawca zobowiązany jest do
faktury dołączyć dokumenty rozliczeniowe z podwykonawcą tj. oświadczenie podwykonawcy o dokonanym
rozliczeniu finansowym z Wykonawcą za zrealizowany zakres prac.
Zamawiający dokona zapłaty należności przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w ciągu 30 dni od
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktur/y wraz z podpisanym przez strony protokołem, o
którym mowa w § 2 ust. 8 umowy oraz z dokumentami o których mowa w § 4 ust. 2 umowy.
Za datę dokonania płatności strony będą uważały datę przekazania przez Zamawiającego polecenia przelewu do
banku.
§5

1.

2.

3.

Jeżeli opóźnienie dostaw nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający ma prawo obciążyć
Wykonawcę karą umowną w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki od terminów wskazanych § 2 ust.
1 ust. 2 oraz ust. 3 umowy. Przekroczenie kwoty wysokości 2000,00 zł skutkować będzie wypowiedzeniem umowy
z winy Wykonawcy i naliczona kara umowę z ust. 2.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości od niezrealizowanego zakresu
umowy, gdy Zamawiający lub Wykonawca wypowie umowę z powodu okoliczności, za które odpowiada
Wykonawca.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości od niezrealizowanego zakresu
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umowy, gdy Zamawiający wypowie umowę z powodu okoliczności, za które odpowiada on sam, za wyjątkiem
sytuacji określoność w ust. 4.
4. 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 bez naliczania kar umownych.
5. W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 4 umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z
tytułu wykonania części umowy.
6. W przypadku opóźnienia w płatnościach Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe wyliczone od wartości
opóźnionego świadczenia - za każdy dzień opóźnienia w płatności.
7. Postanowienia § 5 ust. 1 i ust. 2 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar
umownych.
8. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy oraz do obciążenia Wykonawcy karami umownymi
określonymi w ust. 2, w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę warunków umowy, działania na szkodę
Zamawiającego lub w sposób naruszający interesy Zamawiającego.
9. W przypadku, gdy opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy przekroczy o 15 dni kalendarzowe terminy
wskazane w § 2 ust. 1 i 2 Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo wypowiedzenia niezrealizowanej części
umowy z zastosowaniem § 5 ust. 2 umowy.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącania wartości naliczonych kar umownych z faktur/y wystawianych
przez Wykonawcę, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy na piśmie o potrąceniu i jej wysokości
1.

2.
3.

4.

1.
2.

3.
4.

§6
W razie stwierdzenia wad jakościowych Zamawiający telefonicznie lub pisemnie ( e-mail lub faks) zgłosi
niezwłocznie reklamację, którą Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć w terminie 7 dni kalendarzowych od
daty jej otrzymania. O sposobie rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji Wykonawca powiadomi Zamawiającego w
formie pisemnej, nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia wad jakościowych przez
Zamawiającego. Brak powiadomienia o sposobie rozpatrzenia reklamacji będzie potraktowane za uznanie
reklamacji przez Wykonawcę.
Wykonawca zobowiązany jest w przypadku uznania reklamacji do wymiany lub naprawy reklamowanego
asortymentu na wolny od wad na własny koszt, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty powiadomienia
Zamawiającego o sposobie rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji.
Jeżeli opóźnienie w realizacji reklamacji nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający
obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 100 zł za każdy kolejny rozpoczęty dzień ( kalendarzowy)
zwłoki licząc od terminów o których mowa w § 6 ust. 2. Po upływie 10 dni roboczych od daty pisemnego
powiadomienia Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo wypowiedzenia niezrealizowanej części umowy z
zastosowaniem § 5 ust. 2 umowy.
W przypadku ujawnienia braków ilościowych zamawianego asortymentu bądź jego niezgodności z
wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz
formularzach dotyczących danego zadania oraz prawa opcji, Wykonawca zobowiązany jest do jego
uzupełnienia w nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalendarzowych od daty pisemnego powiadomienia przez
Zamawiającego. W przypadku nie dotrzymania terminu, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w
wysokości 100 zł za każdy rozpoczęty dzień ( kalendarzowy) zwłoki. Po upływie 10 dni roboczych od daty
pisemnego powiadomienia Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo wypowiedzenia niezrealizowanej
części umowy z zastosowaniem § 5 ust. 2 umowy.
§7
Zastrzega się, że bez zgody Zamawiającego nie dopuszcza się przeniesienia wierzytelności na osoby trzecie.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamówień
Publicznych oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym
miejscowo dla Zamawiającego.
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§8
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach , 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 1 egzemplarz dla
Zamawiającego.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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