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Załącznik nr 2 do SIWZ
U M OWA - PR O J E K T

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 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach:
Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji – mł. insp. mgr Piotr Kucia
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 zawarto umowę
o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa olejów silnikowych, przekładniowych i płynów eksploatacyjnych
z przeznaczeniem do pojazdów samochodowych, zgodnie z załącznikiem nr ____ (formularzem ofertowym)
i załącznikiem nr ____ (formularz cenowy) do niniejszej umowy, który stanowi integralną część umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że cały zakres zadania objęty niniejszą umową wykona w całości nakładem własnym / przy
udziale podwykonawcy tj .............................. w zakresie ......................, a wskazanych w formularzu ofertowym.
3. W sytuacji nieprzewidzianej w chwili zawierania umowy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego
o wyrażenie zgody na powierzenie podwykonawcy określonego zakresu usługi. W takim przypadku wniosek
o wyrażenie zgody musi zawierać uzasadnienie faktyczne i mają zastosowanie zapisy § 1 ust. 4 do 6.
4. Powierzenie wykonania części zamówienia objętej niniejszą umową podwykonawcy wymaga każdorazowo
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 10 dni od przedstawienia mu przez
Wykonawcę prośby w zakresie zmiany podwykonawcy lub chęci powierzenia części zamówienia podwykonawcy nie
zgłosił na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Do prośby należy
bezwzględnie dołączyć wszystkie niezbędne dane oraz sposób realizacji przedmiotu umowy, które zostaną powierzone
podwykonawcy.
5. W przypadku powierzenia wykonania części usługi osobom trzecim Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich
należyte wykonanie. Wykonawca ponosi w szczególności odpowiedzialność za wszelkie zawinione i niezawinione
szkody, które wynikają z powierzonego zakresu.
6. W przypadku powierzenia podwykonawcy realizacji przedmiotu zamówienia, podmiot ten musi spełniać wymagania
wskazane w Rozdz. IV B SIWZ przez cały okres realizacji powierzonej części zamówienia.
§2
1. Przedmiot umowy będzie dostarczany sukcesywnie, według potrzeb Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy,
po uprzednim zamówieniu przesłanym w formie faksowej na nr faksu Wykonawcy:…………….. lub drogą
elektroniczną na adres e-mail Wykonawcy…………….maksymalnie do godz. ……… w dni robocze.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy określonego w zamówieniu maksymalnie do …….
dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
1) Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia wykonania czynności związanych z dostawą od następnego dnia po
zawarciu umowy.
2) W przypadkach szczególnych niezależnych od Zamawiającego, dopuszcza się za zgodą Wykonawcy złożenie
zamówienia z terminem realizacji krótszym niż wskazany w ust. 2. Niezrealizowanie takiego zamówienia
w określonym terminie, nie stanowi podstawy do obciążenia Wykonawcy karami umownymi.
3. Zamówienie dostawy będzie zawierało ilość, rodzaj asortymentu oraz adres dostawy.
4. Zamawiający wymaga, aby przedmiot dostawy był fabrycznie nowy, wolny od wad, dopuszczony do obrotu oraz
gatunku pierwszego, dostarczony w oryginalnych opakowaniach producenta zaopatrzonych w etykiety
identyfikujące dany asortyment.
5. Dostarczany asortyment musi charakteryzować się gwarantowaną trwałością (okresem przechowywania do chwili
zastosowania) nie krótszą niż 24 miesiące, oraz być wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą
dostawy. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić potwierdzenie powyższej gwarantowanej trwałości (data
produkcji, nr partii).
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6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia do miejsc wskazanych w zamówieniu
w następujących godzinach: od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni wolnych od pracy) od godz. 7.00
do 14.00.
Dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie, w zależności od potrzeb Zamawiającego,
określonych w zamówieniach, pod wskazane poniżej adresy jednostek Policji województwa śląskiego:
a) Magazyn MPIS KWP Katowice, ul. Lompy 19, 40-038, Katowice
b) Stacja Obsługi Transportu KWP Katowice, ul. Kilińskiego 25, 40-061, Katowice
c) Stacja Obsługi Transportu KWP Częstochowa, ul. Popiełuszki 5, 42-200, Częstochowa
d) Stacja Obsługi Transportu KWP Bielsko-Biała, ul. Rychlińskiego 17, 43-300 Bielsko - Biała
8. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego obowiązkiem zawartym w ofercie.
9. Odbiór dostarczonego asortymentu każdorazowo zostanie potwierdzony dokumentem „Dowód wydania WZ” lub
Fakturą, podpisanym przez obie strony. Koszt opakowania oraz transportu obciąża Wykonawcę.
10. Wykonawca w ramach realizacji umowy zobowiązany jest do dokonania rozładunku dostarczonego asortymentu na
docelowy magazyn, własnymi siłami, na własny koszt.
11. Za termin realizacji zamówienia uważany będzie dzień dostarczenia produktów do Zamawiającego zgodnie ze
złożonym zamówieniem, ryzyko utraty lub uszkodzenia przechodzi na Zamawiającego z chwilą odbioru
asortymentu potwierdzonego na odpowiednim dokumencie magazynowym lub fakturze.
12. Zamawiający wymaga aby Wykonawca do pierwszej dostawy każdego rodzaju asortymentu dostarczył kartę
charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego nieodpłatnie, w formie pisemnej, w języku
polskim, w przypadku zmiany obowiązujących przepisów Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć karty
charakterystyki danego asortymentu zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień dostawy.
13. Zamawiający wymaga aby Wykonawca do każdorazowej dostawy danego asortymentu dostarczył świadectwo
jakości (kartę produktu) danej partii, nieodpłatnie, w formie pisemnej, w języku polskim. Dane zawarte w karcie
produktu muszą być zgodne z zapisami opisu przedmiotu zamówienia, zawartego w SIWZ.
14. Zamawiający wymaga aby dostarczane oleje silnikowe nie były tworzone na bazie oleju przepracowanego.
15. Do kontaktów z Wykonawcą upoważnieni są tylko wyznaczeni pracownicy Wydziału Transportu KWP w
Katowicach. ...............................……….............................tel. ......................................
16. Do kontaktów z Zamawiającym upoważnieni są tylko wyznaczeni pracownicy Wykonawcy:
............................................................tel. ......................................
§3
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za dostarczone produkty zgodnie z cenami ustalonymi w postępowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie złożonej oferty w kwocie ............................. brutto
(słownie:...............................................................) uwzględniającej podatek VAT od towarów i usług (stawka ............%)
Ceny jednostkowe zaoferowanego asortymentu zawiera załącznik nr _____ (formularz cenowy) do niniejszej umowy.
2. Podstawę zapłaty za dostawę będzie stanowić faktura VAT wystawiona na Komendę Wojewódzką Policji
w Katowicach, ul. Lompy 19 , 40-038 Katowice.
3. Płatność nastąpi przelewem z konta bankowego w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty wystawienia
Zamawiającemu Faktury VAT, po dostarczeniu każdej zamówionej części. Podstawą do jej wystawienia może być
„Dowód wydania WZ”. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia faktury Zamawiającemu wraz z dostawą lub nie
później niż na 21 przed terminem zapłaty.
4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. W razie opóźnień w zapłacie na rzecz Wykonawcy za zrealizowaną dostawę, przysługuje mu prawo do obciążenia
Zamawiającego ustawowymi odsetkami za opóźnienie w zapłacie.
6. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian ilościowych i asortymentowych (1 litr do 1 litra). Zmiana zakresu
zamówienia nie może spowodować przekroczenia wartości łącznej ceny za realizację całości zadania, określonej
w ust. 1 § 3.
8. Zmiana powyższa odbywać się będzie w oparciu o schemat obliczeniowy: Wartość brutto asortymentu z którego
rezygnuje Zamawiający podzielona przez cenę jednostkową asortymentu, którego ilość zwiększamy, daje nam ilości
o jakie zwiększamy wybrany asortyment. Zamiana odbywa się w zakresie ilościowym ograniczonym poprzez
opakowania określone w ofercie cenowej.
9. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie w przypadku, gdy Zamawiający zrezygnuje z zakupu części asortymentu
wyszczególnionego w załączniku nr …... do umowy (formularz cenowy) lub zamieni ilości asortymentowe.
10. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji zamówienia o wartości niższej niż wymieniona w ust. 1. W takim
przypadku Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne odszkodowanie ani kara umowna.
§4
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo (w trakcie obowiązywania umowy) do trzykrotnego badania próbki każdego
dostarczonego rodzaju asortymentu w skali roku na koszt Wykonawcy bez uzasadnienia powodu.
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do pobrania próbek bez poinformowania Wykonawcy o tym fakcie przed
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dostawą.
2) Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego o czynnościach pobrania asortymentu w dniu
dostawy.
3) Zamawiający niezwłocznie przedstawi do zaakceptowania przez Wykonawcę zlecenie na wykonanie badań
pobranego asortymentu.
2. Próbki asortymentu zostaną pobrane w ilości 3 sztuk, przy dostawie, w obecności magazyniera, przedstawiciela
Zamawiającego oraz przy możliwym udziale przedstawiciela Wykonawcy. Próbki zostaną opisane, zaplombowane
oraz opieczętowane. Jedna próbka zostanie przekazana do badania na podstawie protokołu pobrania, druga
pozostanie na magazynie u Zamawiającego, trzecia do wykorzystania dla Wykonawcy.
3. Próbki asortymentu zostaną dostarczone przez Zamawiającego do wskazanego przez niego Laboratorium, przy
możliwej obecności Wykonawcy, w celu wykonania badań na koszt Wykonawcy zgodnie z § 4 ust. 1. Zakres badań
(parametry) obejmuje zalącznik nr …. do umowy (formularz cenowy)
4. Zlecającym wykonanie badań próbek asortymentu jest Zamawiający, natomiast płatnikiem jest Wykonawca zgodnie
z § 4 ust.1.
5. Wyniki badań próbek asortymentu, otrzymują Zamawiający oraz Wykonawca do wiadomości.
6. Zamawiający niezależnie od zapisu § 4 pkt. 1, zastrzega sobie możliwość pobrania większej ilości próbek
asortymentu do badań. W przypadku gdy wynik badania potwierdzi zgodność produktu z minimalnymi parametrami
technicznymi określonymi w formularzu cenowym, koszty badania obciążają Zamawiającego. Jeśli badanie wykaże
niezgodność towaru z minimalnymi parametrami technicznymi określonymi w formularzu cenowym, kosztami
badania zostanie obciążony Wykonawca.
7. Wykonanie dostawy asortymentu niezgodnego z zamówieniem podlegać będzie niezwłocznej reklamacji złożonej na
piśmie, w formie protokołu reklamacji.
8. W przypadku ujawnienia braków ilościowych w ramach dostawy Wykonawca zobowiązany jest do jej uzupełnienia
w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych od daty złożenia pisemnej reklamacji przez Zamawiającego.
1) Braki ilościowe dotyczą: braku ilości w danej partii dostawy w dniu dostarczenia towaru oraz braku ilości
dostarczonego towaru „w beczce”, stwierdzonego w momencie otwarcia beczki z danym asortymentem.
2) Ujawnienie braków ilościowych skutkuje naliczaniem kar umownych za okres od momentu dostarczenia
niekompletnej partii towaru do czasu faktycznego usunięcia braków ilościowych, zgodnie z § 6 ust.1 pkt 3.
9. W razie stwierdzenia wątpliwości co do jakości dostarczonego asortymentu (zgodność z zapisami w SIWZ), bądź
otrzymania negatywnych wyników badań próbek asortymentu, Zamawiający zgłosi niezwłocznie pisemną
reklamację, którą Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć w terminie do 3 dni roboczych od daty jej otrzymania. O
sposobie rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji Wykonawca powiadomi Zamawiającego w formie pisemnej.
10. Niedotrzymanie terminu rozpatrzenia reklamacji § 4 ust. 9, skutkuje naliczaniem kar umownych określonych w § 6
ust. 3 za okres od momentu gdy rozpatrzenie reklamacji stało się wymagalne do czasu rozpatrzenia reklamacji.
11. Wykonawca zobowiązany jest w przypadku uznania reklamacji, do wymiany wadliwej partii dostawy na wolną od
wad na własny koszt w terminie 3 dni roboczych od daty rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji.
12. Niedotrzymanie terminu wymiany wadliwej dostawy § 4 ust. 11, skutkuje naliczaniem kar umownych zgodnie z § 6
ust. 3, za okres od określonego terminu wymiany do ostatecznego dostarczenia dostawy wolnej od wad.
13. Zamawiający zastrzega sobie, iż wymiana wadliwej dostawy będzie dotyczyła ilości dostarczonej partii
reklamowanego asortymentu. Wyniki badan asortymentu będą reprezentatywne dla całej dostarczonej partii towaru.
§5
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w szczególności
w przypadku:
1) trzykrotnej nieterminowej realizacji przedmiotu zamówienia,
2) dwukrotnego niedotrzymania terminu określonego w § 4 ust. 8 umowy
3) dwukrotnego przekroczenia terminu określonego w § 4 pkt. 9 umowy
4) dwukrotnego przekroczenia terminu określonego w § 4 pkt. 11 umowy
5) dwukrotnego negatywnego wyniku badań o którym mowa w § 4
6) potwierdzonego opinią niezależnego rzeczoznawcy uszkodzenia elementów i podzespołów pojazdów z winy
dostarczonych w ramach umowy materiałów eksploatacyjnych, w tym przypadku Wykonawca ponosi koszt
ww opinii rzeczoznawcy.
2. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do wykonania umowy lub przerwie wykonywanie przedmiotu umowy z przyczyn
leżących po jego stronie, traci wówczas prawo do dalszego wynagrodzenia, a Zamawiający ma prawo rozwiązać
umowę w trybie natychmiastowym, z zachowaniem postanowień zawartych w § 6 ust.1 pkt 1.
3. 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 wypowiedzieć umowę
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy w przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę
warunków umowy, działania na szkodę Zamawiającego lub w sposób naruszający interesy Zamawiającego.
5. Wypowiedzenie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać
uzasadnienie oraz okres wypowiedzenia.
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§6

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) W przypadku wypowiedzenia umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10% kwoty brutto wynikającej z
§ 3 ust. 1 niniejszej umowy, w terminie 21 dni od dnia wystawienia noty obciążeniowej.
2) za niedotrzymanie terminów określonych w § 2 ust. 2 niniejszej umowy w wysokości 0,5% kwoty brutto
wartości faktury za spóźnioną dostawę, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
3) za niedotrzymanie terminów określonych w § 4 niniejszej umowy w wysokości 0,5% kwoty brutto wartości
faktury reklamowanej dostawy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
2. W przypadku gdy z udowodnionej winy Wykonawcy uszkodzeniu ulegnie sprzęt transportowy Zamawiającego,
Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia rzeczywistej straty wycenionej przez rzeczoznawcę powołanego na koszt
Wykonawcy. Roszczenia wynikłe z uszkodzeń elementów i podzespołów pojazdów z winy Wykonawcy,
Zamawiający będzie egzekwował niezalezienie od okresu trwania umowy.
3. Jeżeli szkoda z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przewyższa wysokość kary
umownej, stronie uprawnionej przysługuje roszczenie o zapłatę odszkodowania na zasadach ogólnych, do
rzeczywistej wartości poniesionej szkody.
4. W przypadku zaistnienia sytuacji, gdy konieczne będzie naliczenie kar umownych Zamawiający wystawi
Wykonawcy notę obciążeniową zawierającą szczegółowe naliczenie w/w kar w ciągu 21 dni kalendarzowych od
dnia wystąpienia przesłanki ich naliczenia.
5. Wykonawca nie będzie zobowiązany do zapłaty kar umownych za niedotrzymanie terminów o których mowa w § 2
ust. 2 niniejszej umowy jeżeli opóźnienie zostało spowodowane siłą wyższą lub przyczynami niezależnymi od
Wykonawcy. Wykonawca ma obowiązek przedstawić pisemne uzasadnienie powyższego.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącania wartości naliczonych kar umownych z faktur wystawianych
przez Wykonawcę, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy na piśmie o potrąceniu i jego wysokości.
§7
1.

Umowa zostaje zawarta na okres 3 lat (36 miesięcy), tj. do dnia …...................roku lecz nie dłużej niż do
wykorzystania kwoty umowy, o której mowa w § 3 ust. 1.
§8

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy, zgodnie z art.
144 ust. 1 ustawy P.z.p., w stosunku do treści oferty, w zakresie:
 Zmiany podwykonawcy oraz zakresu realizacji zamówienia przez podwykonawcę.
 Zmiany nazwy handlowej przedmiotu zamówienia, w przypadku zakończenia jego produkcji lub wycofania
jego z produkcji, z tym, iż cena nie może ulec podwyższeniu, a parametry jakościowe nie mogą być gorsze niż
wskazane w ofercie.
 Zmiany ilościowej i asortymentowej z zastrzeżeniem, iż zmiany nie mogą spowodować przekroczenia wartości
łącznej ceny za realizację przedmiotu zamówienia,
 Zamawiający w przypadku nie wykorzystania środków finansowych w terminie przewidzianym w § 7 ust. 1
przewiduje możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy na okres do 12 miesięcy. Decyzja
o przedłużeniu należeć będzie do wyłącznej i jednostronnej kompetencji Zamawiającego, która zostanie
wykonana w drodze oświadczenia Zamawiającego przekazanego Wykonawcy.
 Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień umowy w zakresie: ustawowej zmiany stawki podatku
VAT w czasie realizacji zamówienia, o wielkość tej stawki oraz w przypadku zmiany przepisów prawa
regulującego obrót paliwami płynnymi, z zastrzeżeniem że zmiany postanowień umowy w zakresie zmiany
stawki VAT będą dotyczyły niezrealizowanej części zamówienia.
 Dopuszcza się zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:
a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki
c) 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 dostawy paliwa.
2. Jeżeli występują zmiany w strukturze organizacyjnej Zamawiającego lub Wykonawcy, dotyczące określonych
w umowie nazw, adresów, podległości, rachunków bankowych oraz wykazu osób i numerów telefonów kontaktowych
Strony niezwłocznie informują pisemnie o tych zmianach. Zmiany takie nie wymagają formy pisemnej w postaci
aneksu.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu,
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z zastrzeżeniem pkt. 2.
4. Projekt aneksu przygotowuje strona wnosząca o dokonanie zmiany w treści umowy.

Załącznik nr 2 do SIWZ

§9
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 %
przedstawionej w ofercie wartości, co stanowi kwotę .............(słownie: ..............)
Zabezpieczenie będzie wniesione w formie ...............................
2. Najpóźniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca musi wnieść 100 % wartości zabezpieczenia określonego w punkcie
1. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pieniądzu, zabezpieczenie to będzie ulokowane na oprocentowanym
rachunku bankowym nr 91 1010 1212 0050 5013 9120 0000 i zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
3. 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 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 zwrócone lub
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 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. Rękojmia obejmuje okres 2 lat od
ostatniej dostawy.
b/ 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 zakończenia realizacji umowy 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. Rękojmia
obejmuje okres 2 lat od dnia ostatniej dostawy.
4. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz
pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
zabezpieczenie będzie wykorzystane do pokrycia roszczeń Zamawiającego.
§ 10
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności wszystkich informacji związanych z funkcjonowaniem
Zamawiającego, w których posiadanie wszedł w trakcie wykonywania umowy lub w związku z wykonywaną
umową oraz do nie wykorzystywania ich do innych celów niż wykonywanie czynności wynikających z niniejszej
umowy.
§ 11
1. Strona nie jest odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań, jeżeli niewykonanie
zostało spowodowane wydarzeniem będącym poza kontrolą, oraz gdy w chwili zawarcia umowy niemożliwe było
przewidzenie zdarzenia i jego skutków, które wpłynęły na zdolność strony do wykonania umowy, oraz gdy
niemożliwe było uniknięcie samego zdarzenia lub przynajmniej jego skutków.
§ 12
1. Strony ustalają, że Wykonawca nie może przenieść przedmiotu umowy oraz wierzytelności wynikających z niniejszej
umowy na osobę trzecią.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz
Kodeksu Cywilnego.
3. Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji postanowień niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie
Sądu właściwego dla miejsca siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 1 egzemplarz dla
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Zamawiającego.

Załącznik nr 2 do SIWZ

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

