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Załącznik nr 2 do SIWZ po modyfikacji

WZÓR

U M O WY

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 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach:
Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach –
zwaną dalej „Zamawiającym”, a:
*) gdy Wykonawcą jest spółką prawa handlowego:
...........................................................................,
z
siedzibą
w
...............................................
przy
ulicy
............................................................, (kod pocztowy i nazwa miejscowości), wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr …………………, prowadzonego przez Sąd Rejonowy ......................................,
……… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: ............................, REGON: ........................................, o
wysokości kapitału zakładowego wynoszącego ………………
reprezentowaną przez ................................................., zwaną dalej „Wykonawcą”,
*) gdy wykonawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:
Panem/Panią ........................., zamieszkałym/ą w ..............………. (kod pocztowy), przy ulicy ..........................,
prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą ......................................., adres wykonywania działalności gospodarczej:
…………………………….., na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP,
PESEL: ........................, NIP: ..........................., REGON: …………………..,
reprezentowanym/ą przez ................................................., zwanym/ą dalej „Wykonawcą”,
*) gdy wykonawcą jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej:
Panem/Panią .............................., zamieszkałym/ą w .............................. (kod pocztowy), przy ulicy ..............................,
legitymującym/ą się dowodem osobistym numer: ………seria …………, wydanym przez ………………., dnia
…………….., PESEL: .......................,
reprezentowanym/ą przez ................................................., zwanym/ą dalej „Wykonawcą”,
*) gdy wykonawcą jest spółka cywilna:
Panem/Panią ........................., zamieszkałym/ą w ..............………. (kod pocztowy), przy ulicy ..........................,
prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą ............................................., na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, PESEL: ........................, NIP: ..........................., REGON: …………………..,
Panem/Panią ........................., zamieszkałym/ą w ..............………. (kod pocztowy), przy ulicy ..........................,
prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą ............................................, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, PESEL: ........................, NIP: ...........................,
REGON: …………………..,
(…)
prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą ………………, na podstawie umowy
z dnia ……………., NIP: ………………., REGON: ……………....,
reprezentowaną przez ................................................., zwaną dalej „Wykonawcą”,
*) wypełnia się właściwe
Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie art. 39 ustawy Prawo
zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (oznaczenie postępowania ZP-2380-305-79/2017)
1.

2.
3.
4.

5.
6.

§1
Wykonawca sprzedaje, dostarcza i instaluje na własny koszt, a Zamawiający kupuje pierwsze wyposażenie dla
zaplecza obsługowo – naprawczego Stacji Obsługi Bielsko-Biała, którego zakup zakłada realizacja zadania
inwestycyjnego: KMP Bielsko-Biała – budowa nowej siedziby ul. Wapienna/Piekarska, tj.: Zadanie nr 1 –kompletną
linię diagnostyczną z urządzeniem do pomiaru ustawienia świateł i urządzeniem do pomiaru geometrii kół i/lub
Zadanie nr 2 – Dźwigników samochodowych różnego rodzaju w ilości 12 szt.*), zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą
załącznik nr 1 do umowy, oraz zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.
Wykonawca dostarcza i instaluje sprzęt fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do
obrotu oraz gatunku I-go. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia urządzeń z bieżącej produkcji, tj. nie starszych
niż 6 miesięcy licząc od daty ogłoszenia postępowania.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia (wraz z załącznikami) i złożonej przez Wykonawcę oferty oraz wymogami
określonymi w polskich normach.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać i oddać przedmiot umowy z należytą starannością zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a montaż zostanie przeprowadzony przez
odpowiednio wykwalifikowany personel posiadający stosowne uprawnienia i zezwolenia wymagane do prawidłowej
realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte wykonanie umowy w całości.
Wykonawca oświadcza, że cały zakres objęty niniejszą umową wykona w całości nakładem własnym /przy udziale
podwykonawcy/ców tj …................................................................................................................ któremu/którym
zamierza powierzyć wykonanie......................................................................................................., a wskazanych
w formularzu ofertowym.*)
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W przypadku powierzenia wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcy, Wykonawca ponosi pełną
odpowiedzialność za działania podwykonawcy jak za działanie własne, w szczególności odpowiedzialność za
wszelkie zawinione i niezawinione szkody, które powstały w związku z powierzeniem wykonania części zamówienia
oraz za zapłatę podwykonawcy za zrealizowany zakres umowy wynikający z § 1 ust. 6 umowy.
W sytuacji nieprzewidzianej w chwili zawierania umowy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego
o wyrażenie zgody na powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia W takim przypadku wniosek
o wyrażenie zgody musi zawierać uzasadnienie faktyczne i mają zastosowanie zapisy § 1 ust. 9 i ust. 10.
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia wymaga każdorazowo
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Wyrażenie zgody lub odmowa winna nastąpić w ciągu 14 dni od złożenia
przez Wykonawcę wniosku, w którym co najmniej wskaże on podwykonawcę i część zamówienia, która zamierza
powierzyć do wykonania.
Niedopełnienie obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego na powierzenie wykonania części zamówienia zgodnie
z ust. 9 będzie skutkowało prawem Zamawiającego do wypowiedzenia umowy z winy Wykonawcy i prawem do
naliczenia kary umownej.
§2
Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w nieprzekraczalnym terminie do trzech miesięcy od podpisania umowy.
Dzień zrealizowania przedmiotu umowy, to dzień podpisania przez strony bezusterkowego końcowego protokołu
odbioru, a tym samym do terminu określonego w ust. 1 muszą zostać zakończone wszystkie prace wynikające
z realizacji umowy w tym odbiory UDT.
Wszelkie prace instalacyjne, montażowe i przyłączeniowe urządzeń zostaną wykonane w terminie zaakceptowanym
przez Zamawiającego. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek poinformowania Zamawiającego o planowanych pracach
podłączeniowych lub odbiorowych przez UDT, na 3 dni przed ich rozpoczęciem.
Od chwili przystąpienia do wykonywania prac montażowych do czasu bezusterkowego końcowego odbioru, ryzyko
wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą asortymentu ponosi Wykonawca.
Za szkody urządzeń lub sprzętów będących własnością Zamawiającego powstałe w trakcie realizacji umowy
odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac przestrzegając rygorystycznie przepisów bhp i p. poż.
§3
Dowodem zrealizowania przedmiotu umowy będzie pisemne potwierdzenie w formie końcowego protokołu odbioru
(załącznik nr 3 do umowy) podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli stron w siedzibie KMP Bielsko-Biała
w trzech egzemplarzach - 1 egz. dla Wykonawcy i 2 egz. dla Zamawiającego.
Końcowy odbiór przedmiotu umowy będzie obejmował sprawdzenie ilościowe, jakościowe oraz techniczne
dostarczonych i zamontowanych urządzeń i sprzętów.
Jeżeli przedmiot umowy wymaga przeprowadzenia prób technicznych, sprawdzeń technicznych lub uzyskania
stosownych zezwoleń właściwych organów, Zamawiający dokonuje odbioru końcowego po przedłożeniu przez
Wykonawcę pozytywnych wyników tych prób, sprawdzeń lub zezwoleń. Koszt przeprowadzenia przedmiotowych
prób i sprawdzeń, jak również uzyskanie stosownych zezwoleń, w tym dopuszczeń UDT, ponosi Wykonawca.
Przed przeprowadzeniem odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia testów poprawnego
działania w obecności przedstawicieli Zamawiającego. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek poinformowania
Zamawiającego o planowanym dniu przeprowadzenia testów działania, na 3 dni przed ich rozpoczęciem.
Najpóźniej w dniu odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty odbiorowe w formie
papierowej – 3 egz. oraz w formie elektronicznej na nośniku CD lub DVD – 1 egz. (dopuszcza się skanowanie
dokumentu nie wytworzonego elektronicznie):
a.
instrukcje obsługi i eksploatacji urządzeń i sprzętów wchodzących w skład linii diagnostycznej i/lub
podnośników (w języku polskim)*)
b.
dokumentację powykonawczą zawierającą opis wykonanych prac, schemat elektryczny połączeń urządzeń,
wyniki testów o których mowa. w pkt. 4
c.
protokół pomiaru parametrów poziomu i ochrony przeciwporażeniowej w pomieszczeniach montażu wraz z
interpretacją wyników,
d.
dokumenty gwarancyjne,
e.
pisemne oświadczenie, że dostarczone urządzenia i sprzęty są fabrycznie nowe i pochodzą z bieżącej produkcji,
tj. są nie starsze niż 6 miesięcy od daty wszczęcia postępowania,
f.
pisemne oświadczenie, iż producenci zamontowanych przez Wykonawcę urządzeń i sprzętów spełniają
wymagania międzynarodowego standardu jakości i posiadają ważny certyfikat CE.
g.
dokumenty rozliczeniowe z podwykonawcą, jeżeli występuje tj. oświadczenie podwykonawcy o dokonanym
rozliczeniu finansowym z Wykonawcą za zrealizowany zakres robót.
W przypadku stwierdzenia przy odbiorze końcowym jakichkolwiek niezgodności z umową, zostanie spisany protokół
negatywny wraz z wykazem nieprawidłowości.
a.
Wykonawca zobowiązany będzie do podjęcia natychmiastowych czynności zmierzających do usunięcia wad
stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy.
b.
Usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym nastąpi w terminie dwóch dni roboczych licząc od dnia
protokolarnego ich stwierdzenia na koszt Wykonawcy.
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Po upływie terminu dwóch dni roboczych, aż do czasu podpisania bezusterkowego końcowego protokołu
odbioru Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne za nieterminowe wykonanie umowy.
Wykonawca udziela gwarancji:
a.
….... miesięcy na linię diagnostyczną
b.
…... miesięcy na urządzenie do pomiaru geometrii kół
c.
…... miesięcy na urządzenie do kontroli ustawienia świateł
i/lub
d.
…... miesięcy na dźwigniki samochodowe, tj. jednakowa dla każdego dźwignika
zgodnie ze złożoną ofertą.*)
Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu podpisania bezusterkowego końcowego protokołu odbioru.
Gwarancja obejmuje miedzy innymi:
 wady materiałowe i konstrukcyjne urządzeń i sprzętów, a także nie spełnianie deklarowanych przez producenta
parametrów lub funkcji użytkowych;
 naprawę wykrytych uszkodzeń podzespołów urządzeń i sprzętów, w tym wymianę uszkodzonych podzespołów
na nowe;
 usuwanie wykrytych usterek i błędów funkcjonalnych w działaniu urządzeń i sprzętów
Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne ujawnione w dostarczonym przedmiocie zamówienia i ponosi
z tego tytułu wszelkie zobowiązania.
Utrata roszczeń za wady fizyczne i prawne nie następuje pomimo upływu terminu gwarancji jeżeli Wykonawca wadę
zataił.
Wykonawca zobowiązuje się w ramach udzielonych gwarancji do świadczenia serwisu przez 24 godziny na dobę
przez 7 dni w tygodniu przez 365 dni w roku w miejscu instalacji urządzeń i sprzętów.
Zgłoszenie serwisowe i reklamacyjne Zamawiający składać będzie do Wykonawcy pisemnie pod adres e-mail:
……………..@................... lub telefoniczne poprzez SMS wysłany na nr …………….. Za termin zgłoszenia uważa
się datę wysłania e-maila lub SMS-a.
Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe i gwarancyjne wynosi………… dni zgodnie ze złożoną ofertą liczonych od
momentu zgłoszenia.
Wykonawca usunie wady stanowiące treść zgłoszenia serwisowego lub gwarancyjnego niezwłocznie. Poważne
uszkodzenia Wykonawca usunie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia.
Wykonawca usunie wady stanowiące treść zgłoszenia w miejscu ich ujawnienia na własny koszt. Jeżeli naprawa
będzie wymagała zabrania jakiegoś urządzenia lub sprzętu do siedziby Wykonawcy, to obowiązek wymontowania,
przewiezienia, naprawy i ponownego zamontowania spoczywa na Wykonawcy.
Jeżeli wady stanowiące treść zgłoszenia dotyczą całego urządzenia lub sprzętu, lub dotyczą po raz drugi tego samego
urządzenia lub sprzętu, Wykonawca wymieni go na nowy wolny od wad w terminie określonym w § 3 ust. 14 zdanie
drugie niniejszej umowy.
Wydłużenie terminu usunięcia wad powyżej terminu określonego w § 3 ust. 14 zdanie drugie niniejszej umowy bez
naliczania kar umownych może nastąpić jedynie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, na podstawie wniosku
z podaniem uzasadnienia zaakceptowanego przez Zamawiającego.
Jeżeli po usunięciu wad przedmiot umowy wymaga przeprowadzenia prób technicznych, sprawdzeń technicznych lub
uzyskania stosownych zezwoleń właściwych organów, Wykonawca przekaże pozytywne wyniki tych prób, sprawdzeń
lub zezwoleń w dniu przekazania sprawnego urządzenia lub sprzętu w miejscu przeznaczenia.
Dokument usunięcia wad lub przekazania sprawnego urządzenia lub sprzętu w miejscu przeznaczenia podpisany przez
upoważnionych przedstawicieli stron sporządza Wykonawca w 2 egz. po jednym dla każdej ze stron.
Wykonawca przedłuży termin gwarancji o czas, w ciągu którego wskutek wad urządzenia lub sprzętu objętego
gwarancją Zamawiający nie mógł z niego korzystać.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu utraty lub uszkodzenia urządzenia lub sprzętu w czasie od podjęcia
usunięcia wady do dnia przekazania sprawnego urządzenia lub sprzętu w miejscu przeznaczenia.
Stosowanie praw wynikających z udzielonej gwarancji nie wyłącza stosowania uprawnień Zamawiającego
wynikających z rękojmi za wady.
Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia na swój koszt (w tym koszty dojazdu serwisu) w okresie gwarancji
przeglądów gwarancyjnych min. 1 raz w roku, obejmujących diagnostykę i konserwację urządzeń i sprzętów. Zakres
konserwacji musi być zgodny z DTR producenta urządzeń i sprzętów.
Wykonawca każdorazowo dostarczy Zamawiającemu w dniu wykonania przeglądu lub w terminie 2 dni roboczych od
wykonania przeglądu 1 egz. protokołu podpisanego przez osoby do tego uprawnione.
§4
Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą w sprawach realizacji umowy, w tym
dokonywania odbiorów i podpisywania dokumentów odbiorowych są:
a.
...................................................... tel. .......................... e-mail .....................................................................
b.
...................................................... tel. .......................... e-mail .....................................................................
c.
...................................................... tel. .......................... e-mail .....................................................................
d.
...................................................... tel. .......................... e-mail .....................................................................
Osobami upoważnionymi przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym w sprawach realizacji umowy, w tym
dokonywania odbiorów i podpisywania dokumentów odbiorowych są:
a.
...................................................... tel. .......................... e-mail .....................................................................
b.
...................................................... tel. .......................... e-mail .....................................................................

ZP-2380-305-79/2017

3.
4.
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.

3.

Załącznik nr 2 do SIWZ po modyfikacji

c.
...................................................... tel. .......................... e-mail .....................................................................
d.
...................................................... tel. .......................... e-mail .....................................................................
Strony zobowiązują się do powiadomienia na piśmie w przypadku zmian osób wymienionych w § 4 ust. 1 i ust. 2.
Zmiana osób wyznaczonych do kontaktów nie stanowi zmian w treści umowy.
§5
Za wykonany przedmiot umowy strony ustalają wynagrodzenie w wysokości ………….. złotych brutto (słownie:
..................), w tym podatek VAT .... %, według ceny podanej w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do
umowy w tym:
a.
zadanie nr 1……………….. zł brutto
i/lub
b.
zadanie nr 2……………….. zł brutto*)
Wynagrodzenie określone w § 5 ust. 1 umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym i zostało określone na podstawie
złożonej oferty oraz zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.
Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest podpisany bez zastrzeżeń przez upoważnionych przedstawicieli
stron końcowy protokół odbioru.
Zamawiający dopuszcza realizację płatności na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur częściowych,
których wysokość nie może przekroczyć:
 85% wysokości wynagrodzenia określonego w § 5 pkt 1 – po dostarczeniu do Zamawiającego urządzeń
stanowiących przedmiot umowy - dostawa potwierdzona przez przedstawicieli Zamawiającego.
 pozostała kwota po podpisaniu bez zastrzeżeń przez upoważnionych przedstawicieli stron końcowego protokołu
odbioru.
Rozliczenie pomiędzy stronami będzie dokonane na podstawie faktur/faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę
w terminie wynikającym z art. 106i) ustawy o podatku od towarów i usług.
W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnej z dokumentami rozliczeniowymi oraz przy
braku dokumentów rozliczeniowych z podwykonawcą, Zamawiający ma prawo odmówić jej przyjęcia.
Faktura płatna będzie w terminie do 30 dni od dnia jej przyjęcia przez Zamawiającego, na konto Wykonawcy
wskazane na fakturze.
Za datę dokonania płatności strony będą uważały datę przekazania przez Zamawiającego polecenia przelewu do
banku.
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 wskazany w § 1 ust 6 niniejszej umowy
§6
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia badań parametrów technicznych i jakościowych przedmiotu umowy,
przeprowadzonych przez podmiot uprawniony do ich wykonywania, celem potwierdzenia zgodności dostarczonych
urządzeń z wymogami SIWZ.
W przypadku stwierdzenia wad dotyczących deklarowanych parametrów i jakości dostarczanych urządzeń
Zamawiającemu przysługuje prawo pisemnego wezwania Wykonawcy do dostarczenia urządzeń wolnych od wad.
W przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad trwającej dłużej niż 14 dni kalendarzowych Zamawiającemu
przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
Koszty badań technicznych, o których mowa w pkt. 1, ponosi Wykonawca, jeżeli w wyniku badań zostanie
stwierdzone, że Zamawiający otrzymał urządzenia niezgodne z deklarowanymi parametrami technicznymi i
jakościowymi. W przeciwnym razie koszty badań ponosi Zamawiający.

§7
Zamawiający zastrzega sobie, aby wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawcę w czasie realizacji zadań zleconych na
podstawie niniejszej umowy traktowane były jako poufne i nie były wykorzystywane do innych celów ani publikowane bez
pisemnej zgody Zamawiającego.
1.

§8
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a. w wysokości 10 % wartości umowy brutto, gdy Zamawiający lub Wykonawca wypowie umowę z powodu
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
b. w wysokości 1 % wartości umowy brutto określonej w § 5 ust. 1 umowy dla danego zadania za każdy dzień
niedotrzymania terminu dostawy wskazanego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. Po przekroczeniu wysokości kar
umownych odpowiadających 10% wartości brutto umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy dla danego zadania,
Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy i zastosowanie kary umownej w wysokości określonej
w § 8 ust. 1 lit. a umowy.
c. w wysokości 1 % wartości umowy brutto określonej w § 5 ust. 1 umowy dla danego zadania za każdy dzień zwłoki
w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym określonych w § 3 ust. 6 litera c. umowy. Po
przekroczeniu wysokości kar umownych odpowiadających 10% wartości brutto umowy określonej w § 5 ust. 1 dla
danego zadania, Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia od umowy z zastosowaniem § 8 ust. 1 lit. a
umowy.
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100,00 zł za każdy dzień zwłoki wykonania zobowiązań określonych w § 3 ust. 13, ust. 14 ust. 16 niniejszej
umowy
Postanowienia § 8 ust. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia wartości naliczonych kar umownych z faktur wystawionych przez
Wykonawcę, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy na piśmie o potrąceniu i jego wysokości.
Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy oraz do obciążenia Wykonawcy karami umownymi
określonymi w § 8 ust. 1 litera a., w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę warunków umowy, działania na
szkodę Zamawiającego lub w sposób naruszający interesy Zamawiającego.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić
istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od
umowy na podstawie art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w terminie 30dni od dnia powzięcia wiadomości
o tych okolicznościach. W takim wypadku wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu
wykonania części umowy.

§9
Zastrzega się niedopuszczalność przeniesienia wierzytelności bez zgody Zamawiającego.
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.

§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy oraz jeden egzemplarz
dla Zamawiającego.
ZAMAWIAJĄCY:
*) wypełnia się właściwe

WYKONAWCA:
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Załącznik nr 3 do umowy
Bielsko Biała dn. ............................................
PROTOKÓŁ ODBIORU
Na podstawie umowy nr ................................................................ z dnia: ................................... Wykonawca :
................................................................................................................
dokonał dostawy i montażu urządzeń:
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
...................................w lokalizacji: ...............................................................................................................
Wykonawca w dniu: ..................... powiadomił Zamawiającego o zakończeniu prac, (w tym uzyskaniu wymaganych
dopuszczeń) i zgłosił gotowości do odbioru końcowego
Komisja w składzie:
1 ................................................................
2 .................................................................
3...................................................................
dokonała / nie dokonała odbioru zamontowanych urządzeń.
Uwagi:
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
Przedmiot umowy został / nie został zakończony w terminie określonym w umowie
Ilosć dni opóźnienia wynosi: ......................................
W przypadku opóźnienia podać przyczyny:
a) leżące po stronie Wykonawcy (jakie):
.........................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................
b) leżące po stronie Zamawiający (jakie):
.........................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................
c) nie leżące po żadnej ze stron (jakie):
.........................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................
Podpis Wykonawcy

Podpisy Komisji

