ZP-2380-26-16/2018

Załącznik nr 2 do SIWZ

WZÓR UMOWY

zawarta w dniu ............................................ w mieście Katowice pomiędzy
Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach ul. Lompy 19 NIP 6340137913, REGON 270208292 reprezentowaną przez
działającego z upoważnienia Komendanta Wojewódzkiego Policji:
Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji – ........................................................
zwaną dalej „Zamawiającym”, a ………………………………………… o numerze NIP ……..…………………
i REGON ………………………………………………
reprezentowany przez:
…………………………………………………..
zwany dalej „Wykonawcą” o treści następującej:
§1
1. Przedmiotem umowy jest Zakup i dostawa opon letnich i zimowych do pojazdów służbowych. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia określono w załączniku nr 3 do SIWZ , który stanowi integralną część umowy, zgodnie ze złożoną ofertą.
2. Oferta Wykonawcy jako najkorzystniejsza została wybrana po przeprowadzeniu procedury w trybie przetargu nieograniczonego
-oznaczenie postępowania ZP-2380-26-16/2018 (art. 39 ustawy Pzp z dnia 29 stycznia 2004 r.).
§2
1.

Termin realizacji zamówienia ustala się na okres 30 miesięcy od dnia zawarcia umowy, a dostawy towaru będą odbywać się
sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego.

2.

Termin realizacji od chwili zgłoszenia zamówienia ustala się do trzech dni roboczych. Zgłoszenie zamówienia przez
Zamawiającego nastąpi na e-mail ....................….. Zamówienie będzie zawierać rodzaj opon, ilość opon oraz będzie
wskazywać miejsce dostawy określone w § 2 ust. 3 niniejszej umowy.

3.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar z bieżącej produkcji (wyprodukowany nie wcześniej niż 12 miesięcy przed
dostawą) na własny koszt do wskazanego pomieszczenia magazynu Stacji Obsługi w Katowicach przy ul. Kilińskiego 25;
magazynu Stacji Obsługi w Bielsku – Białej przy ul. ……………...; magazynu Stacji Obsługi w Częstochowie przy ul.
Popiełuszki 5. Dostawa ma odbyć się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.30.

4.

Dowodem zrealizowania dostawy będzie faktura, sprawdzona przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, w zakresie
ilości, rodzaju i kompletności przedmiotu zamówienia. Koszty dostawy obciążają Wykonawcę.

5.

Wykonawca zobowiązuje się do odbioru od Zamawiającego na koszt własny zużytych opon podczas dostawy zamawianego
asortymentu. W sytuacji gdy Wykonawca nie dokona odbioru zużytych opon, Zamawiający naliczy każdorazowo kary
umowne w wysokości 1.000,00 zł

6.

Do czasu odbioru zamówienia przez Zamawiającego, ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym
uszkodzeniem lub utratą asortymentu ponosi Wykonawca.

7.

Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia zakup dodatkowego asortymentu w ramach prawa opcji do wartości nie
większej niż 20% wartości zamówienia podstawowego wynikającej z § 3 ust. 1. W ramach tej opcji zakres zakupowanego
asortymentu (tj. rodzaj opon i ilość) zostanie określony przez Zamawiającego w złożonym zamówieniu w przypadku podjęciu
decyzji o skorzystaniu z opcji. Asortyment dostarczony w ramach opcji musi być tego samego producenta i marki oraz o tych
samych parametrach (klasa efektywności energetycznej, klasa przyczepności na mokrej nawierzchni) co asortyment
oferowany w ramach zakupu podstawowego. Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji w części.

8.

W przypadku prawa opcji, o której mowa w ust. 7, Zamawiający poinformuje o zamiarze skorzystania z tego prawa. W
przypadku skorzystania z prawa opcji dostawa zakupywanego asortymentu (opon) w ramach opcji nastąpi wraz z dostawą
asortymentu zakupionego w ramach zamówienia podstawowego, tj. maksymalnie 3 dni robocze od dnia zawarcia umowy
zgłoszenia zamówienia. W przypadku skorzystania z prawa opcji Zamawiający w terminie 2 dni roboczych od podpisania
umowy prześle na adres e-mail………….. wypełniony formularz cenowy – opcji z wykazem opon, które zostaną zakupione w
ramach opcji.
§3

1. Maksymalna wartość zamówienia wynosi: ………................……… złotych brutto, w tym podatek VAT ........%, (słownie:
…………….............................…../100) według cen jednostkowych podanych w formularzu ofertowym i cenowym, a
stanowiącym załącznik nr 1 i 2 do umowy.
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2. Ilość zamawianego asortymentu będzie wynikać z potrzeb Zamawiającego, a realizacja zamówienia następować będzie
sukcesywnie w okresie trwania umowy.
3. Maksymalna wartość zamówienia w ramach opcji wskazanej w § 2 ust. 7 wynosi: …........... złotych brutto (słownie: ................ /
100), w tym podatek VAT .......... % zgodnie z załącznikiem nr …. do umowy. W przypadku skorzystania z prawa opcji ceny
jednostkowe zamawianych opon, będą takie jak ceny jednostkowe dla tego rodzaju opon określonych w załączniku nr 2 do
zamówienia podstawowego.
4. Maksymalna wartość zamówienia wynikająca z ust. 1 i ust. 3 wynosi …............................. złotych brutto.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od skorzystania z przewidzianego prawa opcji, tj. zakupu dodatkowych opon.
6. Dopuszcza się możliwość realizacji zamówienia o wartości niższej niż wymieniona w ust. 1 i 4.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości w poszczególnych pozycjach zakupowanego asortymentu podanego w
załączniku nr 2 i ….. do umowy tj.: formularz cenowy w ramach kwoty wskazanej w § 3 ust. 1 i 3 niniejszej umowy.
8. Uzyskanie wartości, o której mowa w ust. 1 przed końcem terminu na jaki została zawarta umowa skutkować będzie
zakończeniem realizacji niniejszej umowy.
§4
1. Wykonanie dostawy asortymentu, o którym mowa w pkt 2 i 4, niezgodnego z zamówieniem podlegać będzie niezwłoczne
reklamacji złożonej na piśmie.
2. W razie stwierdzenia wątpliwości co do jakości asortymentu, Zamawiający zgłosi niezwłocznie reklamację, którą Wykonawca
zobowiązany jest rozpatrzyć w terminie 10 dni roboczych od daty jej otrzymania. O sposobie rozpatrzenia zgłoszonej
reklamacji Wykonawca powiadomi Zamawiającego w formie pisemnej. Niedotrzymanie terminu rozpatrzenia reklamacji
skutkuje naliczaniem kar umownych za okres od momentu gdy rozpatrzenie reklamacji stało się wymagalne do czasu
rozpatrzenia reklamacji, a jeśli reklamacja została uwzględniona od momentu upłynięcia terminu na wymianę towaru zgodnie
z ust. 3 do faktycznej wymiany towaru na wolny od wad i ma zastosowanie § 6 ust. 1c.
3. Wykonawca zobowiązany jest w przypadku uznania reklamacji, do wymiany wadliwej dostawy na wolną od wad na własny
koszt w terminie 2 dni roboczych od daty rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji.
4. W przypadku ujawnienia braków ilościowych w ramach dostawy Wykonawca zobowiązany jest do jej uzupełnienia w
nieprzekraczalnym terminie 2 dni roboczych od daty powiadomienia przez Zamawiającego. Ujawnienie braków ilościowych
traktowane będzie jako niedotrzymanie terminów określonych w § 2 ust. 2 i skutkuje naliczaniem kar umownych za okres od
momentu dostarczenia niekompletnej partii towaru do czasu faktycznego usunięcia braków ilościowych.
5. W przypadku zdarzenia drogowego, w którym uszkodzeniu ulegnie pojazd Zamawiającego, a niezależny rzeczoznawca
orzeknie, że przyczyną wypadku była zła jakość dostarczonych opon Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów
ekspertyzy jak również naprawy uszkodzonego pojazdu. W takim przypadku Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia
umowy z zastosowaniem § 6 ust. 1a.
§5
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy z zastosowaniem § 6 ust. 1a ze skutkiem natychmiastowym w
szczególności w przypadku:
a) trzykrotnej nieterminowej realizacji przedmiotu zamówienia,
b) potwierdzonego opinią niezależnego rzeczoznawcy uszkodzenia elementów i podzespołów pojazdu z winy dostarczonych
w ramach umowy materiałów eksploatacyjnych (opon), 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, Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym z prawem naliczenia kary umownej
wskazanej § 6 ust. 1 lit. a.
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 odstąpić od umowy w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
§6
1.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :
a) w wysokości 10% wartości umownej brutto, gdy Zamawiający wypowie umowę z powodu okoliczności, za które
odpowiada Wykonawca
b) w wysokości 10% wartości umownej brutto, gdy Wykonawca wypowie umowę z powodu okoliczności, za które
odpowiada on sam,
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c) w wysokości 0,1 % wartości brutto nie zrealizowanego zamówienia za każdą rozpoczętą dobę w zwłoce opóźnieniu
liczonym od terminów określonych w § 2 ust. 2 i/lub § 2 ust. 8 i/lub § 4 ust. 2,3 i 4 do wysokości 10% wartości brutto
umowy. Po przekroczeniu wysokości kar umownych odpowiadających 10% wartości brutto umowy Zamawiającemu
przysługuje prawo wypowiedzenia umowy.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości umownej brutto, gdy wypowie umowę z powodu
okoliczności, za które odpowiada on sam, za wyjątkiem sytuacji wskazanej §5 ust. 3.
3. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na
zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych a w szczególności w przypadkach
określonych w § 4 ust. 5.
4. Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za zwłokę w przypadku nieterminowej zapłaty faktury.
5.

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. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należność za dostarczony towar przelewem w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury z
konta KWP Katowice na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
2. Za datę dokonania płatności strony będą uważały datę przekazania przez Zamawiającego polecenia przelewu do banku.
§8
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % przedstawionej w
ofercie ceny, 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 w NBP O/O Katowice nr 91 1010 1212 0050 5013 9120 0000 i zostanie zwrócone 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 1 roku od dnia 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 1 roku 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.
§9
1. Wszelkie uzupełnienia oraz zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez
strony, pod rygorem nieważności.
2. Projekt aneksu przygotowuje strona wnosząca o dokonanie zmiany w treści umowy.
§ 10
Zastrzega się niedopuszczalność przeniesienia wierzytelności bez zgody Zamawiającego.

3/

ZP-2380-26-16/2018

Załącznik nr 2 do SIWZ

§ 11
Spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu umowy, strony poddają właściwości sądów powszechnych miejscowo dla siedziby
płatnika tj. KWP w Katowicach.
§ 12
1. W sprawach nie uregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych i przepisy
Kodeksu Cywilnego.
2. Dopuszcza się zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i
usług.
§ 13
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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