ZP-2380-453-73/2016

Załącznik nr 3 do SIWZ

PR OJ E KT

UMOWY

zawarta w dniu .................... w Katowicach 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 w Katowicach – ………………………...
zwaną dalej „Zamawiającym”, a:
……………………….. wpisanym do ……………….. w ………………. pod numerem …………….. o numerze NIP
………….. i REGON ……………….
reprezentowanym przez:
……………………………………...
zwanym dalej „Wykonawcą”:
który w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-2380-453-73/2016, przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego (art 39), zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, zawiera umowę
następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup i dostawa 2 szt. chromatografów gazowych z detektorem fid
z przeznaczeniem dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP Katowice, zgodnie z formularzem ofertowym
stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ i niniejszą umową, spełniających wymogi techniczne określone w załączniku nr 4
do SIWZ stanowiącym załącznik nr 3 do umowy oraz przeprowadzi szkolenie o którym mowa w § 1 ust. 6.
2. Dostarczone urządzenia będą fabrycznie nowe i wolne od wad technicznych i prawnych, dopuszczone do obrotu oraz
gatunku I-go.
3. Wykonawca wykona dostawę własnymi siłami bez udziału podwykonawców / z udziałem podwykonawców*, którym
zamierza powierzyć wykonanie ................................................
4. W przypadku powierzenia wykonania części zadania osobom trzecim Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jego
należyte wykonanie. Wykonawca ponosi w szczególności odpowiedzialność za wszelkie zawinione i niezawinione
szkody, które powstały w związku z częścią zadania powierzoną przez Wykonawcę podwykonawcy.
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy za zrealizowany zakres umowy wynikający
z ust. 3.
6. Wykonawca w ramach umowy zapewni potwierdzone odpowiednimi zaświadczeniami maksymalnie dwudniowe
przeszkolenie w laboratorium użytkowników wskazanych przez Zamawiającego dla maksymalnie 8 osób i wyda
zaświadczenie o przeszkoleniu.
§2
Cena i warunki płatności
1. Cena jednostkowa 1 chromatografu wynosi …........................................ zł brutto
( słownie: .............................… zł …./100) w tym podatek VAT ….... %
2. Wartość zamówienia (cena jednostkowa brutto x 2 szt.) wynosi brutto: ……………….. zł, (słownie: ……………..
złotych …./100), w tym podatek VAT ………..%, zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do
umowy.
3. Zamawiający zapłaci należność za dostarczony asortyment po dokonaniu odbioru dostawy wg załącznika nr 2 do
niniejszej umowy, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę oraz dokumentów potwierdzających
przeprowadzenie szkolenia.
4. Wykonawca wystawi fakturę VAT, wskazując jako płatnika: Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach, 40-038
Katowice, ul. Lompy 19, NIP 6340137913. Wykonawca wystawi fakturę za dostarczone chromatografy nie wcześniej
niż po zakończeniu szkolenia pracowników Zamawiającego, o którym mowa w § 1 ust. 6 umowy.
5. Do czasu odbioru chromatografów przez Zamawiającego, stanowią one własność Wykonawcy, który ponosi w tym
czasie ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą urządzeń.
6. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.
7. Zamawiający opłaci należną do zapłaty kwotę przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie
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21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez
bank rachunku Zamawiającego.
8. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające rozliczenie Wykonawcy z podwykonawcą za
zakres prac wskazany w § 1 ust. 3 umowy.
§3
Odbiory i terminy
1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1, a następnie dokona szkolenia
określonego w § 1 ust. 6 w terminie do dnia ………..2016 r.
2. W przypadku przekroczenia terminu realizacji zamówienia powyżej 27.12.2016 r. Zamawiającemu przysługuje
prawo odstąpienia od umowy z jednoczesnym zastosowaniem kar określonych w § 5 ust. 2 lit. a).
3. Miejscem dostawy będzie siedziba Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach
przy ul. Lompy 19, 40-038 Katowice.
4. Wykonawca dostarczy urządzenia spełniające warunki oraz wymagania określone w załączniku nr 4 do SIWZ,
stanowiącym załącznik nr 3 do umowy.
5. Do odbioru asortymentu strony wyznaczą swoich upoważnionych przedstawicieli wskazanych § 6 ust. 2 umowy.
6. O terminie dostawy Wykonawca powiadomi Zamawiającego – telefonicznie na nr …………., z co najmniej
jednodniowym wyprzedzeniem liczonym w dniach roboczych.
7. Odbiór uważany będzie za dokonany po stwierdzeniu przez Zamawiającego zgodności dostarczonych urządzeń ze
specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 4 do SIWZ, która stanowi załącznik nr 3 do umowy.
§4
Gwarancja
1. Wykonawca zapewnia, iż urządzenia wolne są od wad fizycznych i prawnych.
2. Urządzenia objęte są gwarancją na okres …… miesięcy, licząc od daty odbioru przez Zamawiającego.
3. Warunki gwarancji nie mogą być gorsze od warunków gwarancji producenta.
4. Powiadomienie o wystąpieniu usterki (w okresie gwarancji) Zamawiający zgłosi faksem/ e-mail na nr ………........
/adres: .........................................… .
5. Usunięcie usterki nastąpi niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od dnia powiadomienia o wystąpieniu
usterki.
6. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas od dnia zgłoszenia usterki i jego naprawy.
7. W przypadku wymiany części lub podzespołu podlegającego gwarancji termin gwarancji biegnie dla nich na nowo.
8. Wykonawca jest zobowiązany do uznania reklamacji wad ukrytych dostarczonego towaru i jego wymiany na wolny
od wad w ciągu 30 dni od otrzymania od Zamawiającego pisemnego zawiadomienia, że dostarczony towar jest
wadliwy. Po upływie terminu strony zgodnie ustalają, że reklamacja została uznana i Zamawiającemu przysługuje
prawo zastosowania kar, o których mowa w § 5 ust. 2 lit. b).
9. W przypadku braku możliwości wymiany towaru na wolny od wad, Zamawiający zażąda zwrotu kwoty zapłaconej za
wadliwy towar, a Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej kwoty w terminie 14 dni kalendarzowych od
otrzymania pisemnego wezwania. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie możliwość wypowiedzenia umowy
z zastosowaniem § 5 ust. 2 lit. a.
§5
Kary umowne
1. Strony ustalają, iż za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, będą
naliczane kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi
Wykonawca, w wysokości 10% wartości brutto wskazanej w § 2 ust. 2 umowy
b) w wysokości 0,5% wartości brutto reklamowanego towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki od terminu określonego
w § 4 ust. 5 i ust. 8. Po przekroczeniu 10% wartości reklamowanego towaru, Zamawiającemu przysługuje prawo
zwrotu kwoty zapłaconej za wadliwy towar
3. Zapłata kar zgodnie z § 5 ust. 2 lit. b) nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania naprawy gwarancyjnej.
4. Niezależnie od kar wymienionych w ust. 2 stronom przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych
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prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia wartości naliczonych kar umownych z faktury wystawionej
przez Wykonawcę, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy na piśmie o potrąceniu i jego wysokości.
6. Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za nieterminową zapłatę faktury.
§6
Postanowienia końcowe
1. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie może dokonać przeniesienia wierzytelności cesji na osoby trzecie.
2. Do bieżącej współpracy związanej z realizacją umowy strony wyznaczą swoich upoważnionych przedstawicieli:
Zamawiający:
1) ………………….
2) ………………….
Wykonawca:
1) …………………...
2) ……………………..
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych
oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. 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.
5. Spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym
miejscowo dla Zamawiającego.
6. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:
1) Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
2) Załącznik nr 2 – protokół odbioru
3) Załącznik nr 3 – specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia
8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załącznik nr 2 do umowy
nr ........……………………..
zawartej pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach
a ...................................................................

PROTOKÓŁ ODBIORU ILOŚCIOWO -JAKOŚCIOWEGO
towaru dostarczonego na podstawie Umowy nr ........................
zawartej pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach
a ..............................

Data dostawy:....................................
Miejsce dostawy:...............................
Przedmiot odbioru:
Przedmiot zamówienia

Producent, numer seryjny,
skład ukompletowania

Ilość

UWAGI

Dostarczony towar jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia
Przeszkolono ……... pracowników Zamawiającego.

Zamawiający:

Wykonawca:

