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

zawarta w dniu …..................... r. w mieście Katowice pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach 40-038
Katowice 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: ........................................, 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, NIP: ..........................., REGON: ………………….., 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: ......................., 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, 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, NIP: ..........................., REGON: …………………..,
(…)
prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą ………………, na podstawie
umowy z dnia ……………., NIP: ………………., REGON: ……………...., reprezentowanej przez
……………………, zwaną dalej „Wykonawcą”, o treści następującej:
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Usługi serwisowe w zakresie przeglądu
serwisowego obejmującego przegląd, kalibrację, naprawę oraz legalizację przyrządów do pomiaru prędkości pojazdów
w ruchu drogowym oraz urządzenia do wizualizacji miejsc zdarzeń będących w użytkowaniu jednostek terenowych
policji garnizonu śląskiego, KWP w Katowicach w tym KAP Gliwice na lata 2018 - 2019, przeprowadzonego zgodnie
z ustawą Prawo Zamówień Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 zawarto umowę następującej
treści:
§1
1. Przedmiot umowy obejmuje usługi serwisowe w zakresie przeglądu serwisowego, naprawy, kalibracji oraz
legalizacji urządzeń do wizualizacji miejsc zdarzeń Quick Map 3 D z enkoderem kątowym Map Star Tru Angel z lunetą
powiększającą Hako ( 1szt) oraz Quick Map 3D z Impuls 200LR z enkoderem kątowym Map Star TruAngel hakko
Crash Crime 9 (1 szt.) zgodnie z załącznikiem nr….. do umowy.
2. W ramach umowy zagwarantowane są podstawowe usługi serwisowe w zakresie przeglądów technicznych
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(czyszczenia, kalibracji), konserwacji, legalizacji, naprawy oraz montażu/demontażu.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości urządzeń w sytuacji pozyskania urządzeń w formie darowizny
lub zakupu nowych, lub wycofania z eksploatacji posiadanych urządzeń, przy czym zmiana ta nie będzie wymagała
aneksu do umowy i jednocześnie nie może wpłynąć na wartość zawartej umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w okresie trwania umowy stałych cen na usługę i materiały
eksploatacyjne określony w załączniku nr ......... do umowy, a stanowiący załącznik nr …. do SIWZ zgodnie ze złożoną
ofertą. Zmiana cen usługi legalizacji może nastąpić tylko w przypadku ukazania się nowego rozporządzenia Ministra
Finansów dotyczącego opłat legalizacyjnych lub zmiany wysokości stawek podatku VAT. Zmiany te nie będą
powodować konieczności wprowadzenia aneksu do niniejszej umowy.
5. Wykonawca wystawia fakturę VAT zbiorczą raz w miesiącu za wykonane usługi odrębnie dla sprzętu użytkowanego
przez poszczególne Komendy Miejskie, Powiatowe, KWP Katowice w tym KAP Gliwice oraz przesyła je do
poszczególnych jednostek. Wykonawca może przesłać faktury w formie elektronicznej. Wykaz osób oraz adresy email, na które Wykonawca będzie przesyłał faktury za wykonaną usługę stanowi załącznik nr 2 do umowy.
6. Protokoły serwisowe (tylko w przypadku napraw określonych w § 3 ust. 5), świadectwa legalizacji wraz ze sprzętem
Wykonawca przesyła do bezpośredniego użytkownika, zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy stanowiącym jej
integralną część.
7. Wykonawca wykona usługę własnymi siłami bez udziału podwykonawców/z udziałem podwykonawców, którym
zamierza powierzyć wykonanie ............................
8. W przypadku powierzenia wykonania części prac osobom trzecim Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich
należyte wykonanie. Wykonawca ponosi w szczególności odpowiedzialność za wszelkie zawinione i niezawinione
szkody, które powstały w związku z pracami powierzonymi przez Wykonawcę, a wykonanymi przez osoby trzecie.
9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy za zrealizowany zakres umowy wynikający
z ust. 7.
§2
1.Wykonawca zobowiązuje się odebrać od bezpośredniego użytkownika, urządzenia do serwisowania w terminie 3 dni
roboczych licząc od daty zgłoszenia. Zgłoszenie zostanie przesłane do Wykonawcy drogą fax na nr ............ lub pod
adres e-mail ............. Wykonawca po wykonanej usłudze dostarczy urządzenie pod adres odbioru wskazany w zleceniu
na własny koszt i ryzyko w dni robocze w godz. od 0800 do 1500.
2.Wykonawca ma obowiązek w terminie 2 dni roboczych od dnia pobrania urządzenia od bezpośredniego użytkownika,
dokonać wyceny usługi serwisowej oraz pisemnie powiadomić bezpośredniego użytkownika sprzętu o zakresie usługi
serwisowej koniecznej do wykonania (tj. przegląd, kalibracja montaż, demontaż, naprawę, przygotowanie do
legalizacji, legalizację). Powyższą informację Wykonawca przesyła Bezpośredniemu Użytkownikowi (na fax /e-mail
zgodnie z załącznikiem nr .... do umowy) celem potwierdzenia konieczności przeprowadzenia usługi serwisowej.
W przypadku wystąpienia konieczności naprawy urządzeń objętych gwarancją, Wykonawca zobowiązany jest
skontaktować się z Zamawiającym (Wydział Zaopatrzenia KWP Katowice (na fax nr 32 200 31 49 lub pod adres e-mail
zaopatrzenie@ka.policja.gov.pl) w celu uzgodnienia warunków przesłania urządzeń do gwaranta. Koszty transportu
urządzenia do gwaranta, nie będą obciążały Wykonawcy.
3.Bezpośredni użytkownik po otrzymaniu informacji o zakresie usługi serwisowej w terminie do 2 dni roboczych
sporządzi zlecenie (wzór stanowi załącznik nr ..... do umowy) wykonania usługi serwisowej i prześle do Wydziału
Zaopatrzenia KWP w Katowicach (na fax nr 32 200 31 49 lub pod adres e-mail zaopatrzenie@ka.policja.gov.pl ) celem
uzyskania zgody na wykonanie usługi serwisowej.
4.Wydział Zaopatrzenia KWP w Katowicach po wyrażeniu zgody prześle zlecenie do Wykonawcy oraz do wiadomości
bezpośredniego użytkownika (faxem bądź e-mailem). W sytuacji braku zgody na wykonanie usługi urządzenie będzie
zwracane do bezpośredniego użytkownika na koszt Wykonawcy.
5.Wykonawca po wykonanej usłudze dostarczy urządzenie pod adres odbioru wskazany w załączniku nr .... do umowy
na własny koszt i ryzyko w dni robocze w godz. od 0800 do 1500.
6.Czynności odbioru urządzeń po wykonanej usłudze serwisowej wraz z kompletem dokumentów dokona upoważniony
pracownik KMP/KPP garnizonu śląskiego po uprzednim uzgodnieniu terminu odbioru drogą telefoniczną lub mailową
z zachowaniem terminu wykonania usługi określonego w § 3 ust. 1, 2 i 3.
7.Transport urządzeń celem wykonania usługi będzie odbywał się na koszt Wykonawcy z wyłączeniem wynikającym
z zapisów § 2 ust. 2 oraz usług serwisowych wskazanych dla zadania nr 1 i 2.
8.Sprzęt użytkowany przez KWP w Katowicach oraz KAP Gliwice będzie odbierany przez Wykonawcę i po
wykonaniu usługi dostarczany do magazynu nr 8 Wydziału Zaopatrzenia KWP w Katowicach z zachowaniem terminu
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wykonania usługi określonego w § 3 ust. 1, 2 i 3 gdzie czynność odbioru dokona upoważniony pracownik
Zamawiającego.
9.Będące w posiadaniu Zamawiającego videorejestratory zamontowane w pojazdach służbowych, będą dostarczane do
Wykonawcy przez bezpośrednich użytkowników, z zachowaniem zapisów ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu. Odbiór
zostanie potwierdzony na protokole serwisowym przez użytkownika, który zostanie wystawiony do każdego
urządzenia.
10.W przypadku konieczności użycia materiałów eksploatacyjnych, nie wymienionych w załączniku do niniejszej
umowy, stosuje się ceny według aktualnego na dzień naprawy cennika Wykonawcy zgodnie z zapisami § 2 ust. 2
umowy.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi o której mowa w § 1 ust. 1 w terminie 14 dni kalendarzowych
licząc od daty otrzymania zlecenia, w przypadku konieczności dokonania napraw, termin realizacji wskazany § 3 ust 1
liczony będzie od daty uzyskania pisemnej akceptacji zlecenia (wyrażenia zgody) ze strony Wydziału Zaopatrzenia
KWP w Katowicach.
2. W przypadku braku akceptacji zlecenia urządzenie powinno być dostarczone do bezpośredniego użytkownika wraz
ze szczegółowym opisem rodzaju uszkodzenia oraz wysokości kosztów naprawy. W przypadku braku możliwości
naprawy urządzenia Wykonawca zobowiązany jest pisemnie wskazać powody warunkujące brak możliwości naprawy.
3. Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu naprawy, pod warunkiem dostarczenia przez Wykonawcę informacji
pisemnej z podaniem przyczyny opóźnienia naprawy oraz dostarczeniem przez Wykonawcę na okres trwania naprawy
przyrządu zastępczego tego samego typu.
4. Wykonawca dokona naprawy przy użyciu nowych kompatybilnych z urządzeniem części.
5. W przypadku dokonania naprawy lub wymiany części Wykonawca sporządzi i przekaże każdorazowo
bezpośredniemu użytkownikowi wraz ze sprzętem, protokół serwisowy, który zawiera:
- numer fabryczny urządzenia,
- jednostka użytkująca
- wykaz wykonanych czynności (cena brutto)
- wykaz wymienionych części (cena brutto odrębnie dla każdej części)
- wartość ogólną (cena brutto)
6. Gwarancja wynosi:
- na przegląd techniczny i wykonaną naprawę wynosi ......... miesięcy
- na części zamienne wynosi ....................... miesięcy
Gwarancja liczona będzie od daty ujętej w protokole serwisowym.
7. W razie stwierdzenia przez bezpośredniego użytkownika, że Wykonawca mimo wcześniej przeprowadzonej usługi
(przeglądu, wymiany części, naprawy) nie przywrócił pierwotnej sprawności sprzętu, bezpośredniemu użytkownikowi
przysługuje bezpłatna reklamacja.
8. Reklamacje sporządzane przez bezpośredniego użytkownika (KMP/KPP/KAP Gliwice/KWP Katowice) należy
składać na adres:………………, oraz powiadomić pisemnie (dopuszcza się drogę faksową) Zamawiającego: (Wydział
Zaopatrzenia KWP Katowice ul. Koszarowa 17 tel. 32 200 31 21; fax. 32 200 31 49).
9. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 7 dni roboczych, licząc od dnia jej otrzymania. Brak
odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w wyznaczonym wyżej terminie uważa się za jej uznanie.
10. Uznanie reklamacji skutkuje wymianą wadliwego elementu na nowy w terminie do 14 dni roboczych licząc od daty
uznania reklamacji przez Wykonawcę na jego koszt.
§4
Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres od daty zawarcia umowy do dnia 31.12.2019 r. z zastrzeżeniem § 5 ust. 3
niniejszej umowy.
§5
1. Maksymalna wartość zamówienia na legalizację oraz naprawy wynosi: ............. złotych brutto (słownie:
……………..) w tym podatek VAT 23%. Wartość została określona na podstawie wysokości zabezpieczonych środków
finansowych na realizację umowy dla tego zadania, a ceny realizacji usługi i materiałów eksploatacyjnych wynikają ze
złożonego formularza ofertowego i cenowego, który stanowi integralną część umowy.
2. Dopuszcza się możliwość realizacji zamówienia o wartości niższej niż wymieniona w ust. 1.
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3. Uzyskanie wartości, o której mowa w ust. 1 przed upływem terminu obowiązywania umowy skutkować będzie
zakończeniem jej realizacji. W przypadku nie wyczerpania środków finansowych do dnia obowiązywania umowy może
ona zostać przedłużona maksymalnie na okres trzech miesięcy lub do momentu wyczerpania środków wynikających
z zawartej umowy. Zamawiający zobowiązany jest do sporządzenia odpowiedniego aneksu do umowy.
4. Zwiększenie lub zmniejszenie przez Zamawiającego ilości urządzeń wskazanych § 1 ust. 1 nie będzie powodować
konieczności wprowadzenia aneksu do niniejszej umowy.
5. Dopuszcza się zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
§6
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należność za wykonane usługi przelewem w ciągu 30 dni od dnia otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
2. Za datę dokonania płatności strony będą uważały datę przekazania przez Zamawiającego polecenia przelewu do
banku.
3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające rozliczenie Wykonawcy z podwykonawcą za
zakres prac wskazany w § 1 ust. 7 umowy.
§7
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) w wysokości 10% wartości umownej brutto dla danego zadania, gdy Zamawiający wypowie umowę z powodu
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
b) w wysokości 10% wartości umownej brutto dla danego zadania, gdy Wykonawca wypowie umowę z powodu
okoliczności, za które odpowiada on sam, za wyjątkiem sytuacji określonej w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.
c) w wysokości 1 % wartości brutto niezrealizowanej usługi określonej na podstawie wystawionego i zatwierdzonego
zlecenia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1, 2 i 3 do 10% wartości
brutto umowy dla danego zadania. Po przekroczeniu wysokości kar umownych odpowiadających 10% wartości brutto
umowy dla danego zadania Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zastosowaniem ust. 1 litera a
niniejszego paragrafu.
d) w wysokości 50 złotych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 2.
e) przekroczenie terminu wskazanego w § 3 ust. 10 będzie skutkowało naliczeniem kary umownej w wysokości 200 zł
za każdy dzień opóźnienia. Przekroczenie kwoty w wysokości 2600 zł będzie podstawą do wypowiedzenia umowy
z winy Wykonawcy i naliczenia kary umownej wskazanej w ust. 1 litera a niniejszego paragrafu.
f) W przypadku zaistnienia sytuacji wskazanej w paragrafie 3 ust. 7 umowy Zamawiający naliczy karę umowną
w wysokości 200 zł.
2. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania umowy.
3. 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.
4. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych.
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
a) w wysokości 10 % wartości umowy brutto, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które
odpowiada on sam,
b) w wysokości 10 % wartości umowy brutto gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które
odpowiada Zamawiający.
§8
1. 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
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zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić
od umowy na podstawie art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w terminie 30 dni od dnia powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z
tytułu wykonania części umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę
warunków umowy, działania na jego szkodę lub naruszający jego interes.
§9
1. Zamawiający nie dopuszcza przeniesienia wierzytelności.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W myśl art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień umowy
w następującym zakresie:
- zmiana stawki podatku VAT lub innych wynikających z § 5 ust. 5
- zmiany opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędu
z zastrzeżeniem, że zmiana podatku nie wpłynie na zwiększenie wartości umowy,
- zmiana ilości urządzeń przeznaczonych do legalizacji.
3. W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych
i przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy miejscowo dla
siedziby Zamawiającego.
§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, jeden egzemplarz
dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr ........ do umowy
WZÓR ZLECENIA

Jednostka organizacyjna
KMP/KPP …...................
(np. KMP Bytom)

…………………………
(miejscowość, data)

ZLECENIE nr 1/01/2018
(dzień / miesiąc / rok)
Nazwa firmy : ................................................................................................................................
(pełna nazwa firmy świadczącej usługę)
umowa : ….....................................................................................................................................
(numer umowy z dnia CRU..........)
Zlecenie do kosztorysu z firmy z dnia : …....................................................................................
lp Nazwa urządzenia

Numer
seryjny

Numer
inwentarzowy

Rodzaj usługi

Kwota
brutto (zł)

1 np. Miernik XXX

00001

2500/1/664/25 Usługi serwisowe (przegląd,
legalizacja)

2 Miernik YYY

00002

2500/1/664/25 Usługi serwisowe (przegląd,
legalizacja) + naprawa

uwagi

... …….
SUMA

sporządził:.........................…

AKCEPTUJĘ KONIECZNOŚĆ
WYKONANIA USŁUGI
.....................................................
(podpis osoby upoważnionej z KMP/KPP)

WYRAŻAM ZGODĘ / NIE WYRAŻAM ZGODY
….....................................................................
data i podpis Naczelnika Wydziału Zaopatrzenia KWP w Katowicach
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