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Załącznik nr 2 do SIWZ
U M O W A -WZÓR

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
……………………………… zarejestrowaną w dniu ………….. w …………………przez ………….. pod
numerem
……….., NIP …………, REGON …………
reprezentowany przez:
……………………………………………
zwany dalej „Wykonawca”
o treści następującej:
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-2380-447,532105/2017)
§1
1. Przedmiotem umowy jest zakup materiałów biurowych, zgodnych z załącznikiem nr 1 do SIWZ
formularzem ofertowym ( załącznik nr 1 do Umowy) i załącznikiem nr 2 do SIWZ- formularzem cenowym
(załącznik nr 2 do niniejszej umowy.)
2. Wszelkie koszty związane z realizacją umowy obciążają Wykonawcę.
§2
1. Realizacja zamówienia nastąpi: w terminie do 15.12.2017r.
2. Wykonawca dostarcza zamówione materiały na własny koszt do magazynu Wydziału Zaopatrzenia
Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, ul. Kochłowicka 5, Koszarowa 17, od poniedziałku do
piątku w godz. 8.00 - 14.00. Wykonawca potwierdza termin dostawy na numer telefonu 32 200 23 26 z co
najmniej 1 - dniowym wyprzedzeniem. Dostawa powinna być wykonana samochodem z windą lub w sposób
spełniający warunki samochodu z windą.
3. Dowodem zrealizowania dostawy będzie pisemne potwierdzenie, dokonane przez upoważnionego
pracownika Zamawiającego, po sprawdzeniu ilości, rodzaju i kompletności dostawy na dokumencie
przedłożonym przez Wykonawcę.
4. Do czasu odbioru materiałów przez Zamawiającego, ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z
ewentualnym uszkodzeniem lub utratą asortymentu ponosi Wykonawca
5. Wykonawca oświadcza, że dostarczony asortyment jest fabrycznie nowy gatunku I.
6. Zaoferowany asortyment posiada gwarancję 24m-ce od daty dostawy.
7. Termin ważności przedmiotu zamówienia nie może być krótszy, niż okres gwarancji tj. 24 m-ce liczone
od daty dostawy, przy czym dotyczy to również asortymenty zwracanego w ramach reklamacji.
8. W trakcie realizacji umowy Zamawiający na wniosek Wykonawcy może wyrazić zgodę na dostarczenie
asortymentu innego niż wskazany w umowie, pod warunkiem, że jego parametry techniczne będą nie gorsze
od parametrów technicznych asortymentu pierwotnie zaproponowanego, a ceny wskazane w umowie
pozostaną bez zmian.
9. Wykonawca wykona dostawę własnymi siłami bez udziału podwykonawców* / z udziałem
podwykonawców………… którym zamierza powierzyć wykonanie ........................... .
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10. W przypadku powierzenia wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcy, Wykonawca ponosi
pełną odpowiedzialność za działanie podwykonawcy jak za działanie własne.
11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy za zrealizowany zakres umowy
wskazany w ust. 9.
12. Osobami wyznaczonymi do kontaktów roboczych w trakcie realizacji umowy są :
- ze strony Zamawiającego: Wioletta Pachelska; tel. 322003123 wioletta.pachelska@ka.policja.gov.pl
- ze strony Wykonawcy: ………………… tel. …………………. e-mail: .............
§3
1. Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia zakup dodatkowego asortymentu w ramach prawa opcji .
Ilość asortymentu przewidzianego do zakupu w ramach prawa opcji będzie wynikać z potrzeb
Zamawiającego, na które środki zostaną wykorzystane z różnicy między kwotą przeznaczoną na realizację a
ceną wybraną jako najkorzystniejsza.
2. W ramach opcji zakres zakupowanego asortymentu (tj. rodzaj materiałów i ilość) zostanie określony
przez Zamawiającego w złożonym zamówieniu w przypadku podjęcia decyzji o skorzystaniu z opcji.
3. W przypadku prawa opcji, o której mowa w ust. 1 Zamawiający poinformuje o zamiarze skorzystania z
tego prawa. W przypadku skorzystania z prawa opcji dostawa zakupywanego asortymentu w ramach opcji
nastąpi maksymalnie w terminie do 15.12.2017. W przypadku skorzystania z prawa opcji Zamawiający
przed podpisaniem umowy prześle na adres e-mail…...……......….. wypełnione zamówienie opcji z
wykazem materiałów z zachowaniem cen jednostkowych wskazanych w formularzu ofertowym dla
zamówienia podstawowego, który zostanie zakupiony w ramach opcji. Miejsce dostawy i warunki dostawy,
tak jak dla zakupu podstawowego, zgodnie z zapisem § 2 ust. 2
§4
1. Wartość zamówienia podstawowego dla zadania nr .. wynosi ............................. zł brutto, w tym podatek
VAT …..%, (słownie: ................ /100) według cen jednostkowych podanych w załączniku nr 1 do umowy
2. Wartość zamówienia w ramach opcji wskazanej w § 3 wynosi: …........... złotych brutto
(słownie: ................ /100), w tym podatek VAT .......... %. W przypadku skorzystania z prawa opcji ceny
jednostkowe zamawianego asortymentu, będą takie jak ceny jednostkowe dla tego rodzaju asortymentu
określonego w załączniku nr 1 do SIWZ-formularz ofertowy dla zamówienia podstawowego.
3. Maksymalna wartość zamówienia wynikająca z ust. 1 i ust. 2 wynosi …............................. złotych brutto.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od skorzystania z przewidzianego prawa opcji, tj. zakupu
dodatkowego asortymentu.
5. Dopuszcza się możliwość realizacji zamówienia o wartości niższej niż wymieniona w ust. 3.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian ilości zamawianego asortymentu wymienionego pierwotnie
w załączniku nr 1 do SIWZ (stanowiący załącznik nr 1 umowy). Ilość zamawianego asortymentu będzie
wynikać z bieżących potrzeb Zamawiającego
§5
1. Wykonawca jest obowiązany do uznania reklamacji wad ukrytych dostarczonych materiałów i ich
wymiany na wolne od wad w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia w formie pisemnej (email,
fax, list polecony) zaistniałego faktu przez Zamawiającego. O sposobie rozpatrzenia zgłoszonej
reklamacji Wykonawca powiadomi Zamawiającego w formie pisemnej. Brak powiadomienia o sposobie
rozpatrzenia reklamacji będzie potraktowane za uznanie reklamacji. Wady ukryte dostarczonych
materiałów Zamawiający może zgłaszać Wykonawcy do czasu wyczerpania zapasów zakupionego
asortymentu. W przypadku opóźnienia w realizacji reklamacji zgodnie z terminem określonym w
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niniejszym paragrafie będzie miał zastosowanie § 6 ust 1c. Dostarczony w wyniku reklamacji towar
objęty będzie nowym terminem gwarancji.
2. Zamawiający po dostarczeniu przedmiotu zamówienia sprawdzi losowo 10% asortymentu i w
przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad jakościowych będzie zwracał 100% dostarczonego
asortymentu jako reklamację w celu usunięcia stwierdzonych wad, przeglądu pod względem
jakościowym całej zwracanej partii, dostarczenia całej partii towaru wolnego od wad.
3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia jednorazowo całej wolnej od wad partii towaru, który
został zwrócony w ramach reklamacji. Zamawiający sprawdza losowo 15% towaru dostarczonego po
reklamacji. W przypadku stwierdzenia wad w dostarczonej po reklamacji- sprawdzonej losowo partii
towaru Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy z zastosowaniem § 6 ust 1a.
4. W przypadku, gdy Wykonawca dostarczy po reklamacji niepełną ilość reklamowanego asortymentu
danego rodzaju Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy i będzie miał zastosowanie § 6
ust.1 a umowy.
5. W przypadku niedostarczenia materiałów do magazynu w wyznaczonym terminie, lub niedostarczenia
materiałów po reklamacji w wyznaczonym terminie - Zamawiającemu przysługuje prawo zrealizowania
zamówienia u innego Wykonawcy – przy czym kosztami dostawy materiałów obciążając Wykonawcę,
który nie wywiązał się z postanowień niniejszej umowy.
§6
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :
a) w wysokości 20% wartości umownej brutto wskazanej w § 4 pkt 1 , gdy Zamawiający
wypowie umowę z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca
b) w wysokości 20% wartości umownej brutto wskazanej w § 4 pkt 1, gdy Wykonawca
wypowie umowę z powodu okoliczności, za które odpowiada on sam,
c) w wysokości 100 zł. za każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki od wyznaczonego terminu:
 dostarczenia zamówionego asortymentu


dostarczenia towaru po reklamacji

2. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar
umownych.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia wartości naliczonych kar umownych z faktury lub
faktur wystawionych przez Wykonawcę, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy na piśmie o potrąceniu i
jego wysokości.
§7
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należność za dostarczony towar przelewem w ciągu 21 dni od
dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury lub faktur z konta KWP Katowice. Za datę dokonania
płatności strony będą uważały datę przekazania przez Zamawiającego polecenia przelewu do banku.
2. Dopuszcza się przesyłanie faktur drogą elektroniczną w formie załącznika pdf na skrzynkę e-mail:
faktury.zaopatrzenie@ka.policja.gov.pl.
§8
1. W razie wystąpienia 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
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może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,
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
2. Umowa może być wypowiedziana przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym, w przypadkach nie
wywiązania się lub niewłaściwego wywiązania się ze zobowiązań niniejszej umowy,
3. Umowę rozwiązuje się z chwilą upływu terminu jej ważności lub wcześniej jeżeli zostaną wykorzystane
środki na jej realizację.
4. Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone osobom trzecim wskutek nie wywiązania się lub
nienależytego wywiązania się z realizacji niniejszej umowy.
§8
1. Zastrzega się niedopuszczalność przeniesienia wierzytelności bez zgody Zamawiającego.
2. Zamawiający przewiduje zmianę wysokości wynagrodzenia należytego Wykonawcy, w przypadku zmiany
stawki podatku od towarów i usług.
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 miejscowo sąd
powszechny dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i
jeden egzemplarz dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:

* Niepotrzebne skreślić

WYKONAWCA

