Wzór umowy

UMOWA NR …./CZ/ 2018
zawarta w Opolu w dniu …………….. pomiędzy ;
Skarbem Państwa, który reprezentuje.............................................................................
– …………………… występujący na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu z siedzibą przy
ul. Korfantego 2 w Opolu - zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
a
- reprezentowana przez
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
§1
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy dla Zamawiającego asortymentu
w maksymalnej ilości określonej w załączniku nr 1 do niniejszej umowy części zamiennych do pojazdu marki ………………………………………………,
będącego przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr WS…………………………………
(zadanie
nr…………..),
dla
Komendy
Wojewódzkiej Policji w Opolu ul. Korfantego 2.
2. Wartość zamówienia w okresie trwania umowy wynosi w złotych:
NETTO ……….. zł
VAT
………. zł
BRUTTO …………. zł
3. Dodatkowo, będą zaoferowane części oryginalne - pozycje z opisu przedmiotu
zamówienia:
…………………………………………………………………………………………
4. Zamawiający będzie składał zamówienie partiami, które w dalszej części umowy
będzie określane „jednorazowym zamówieniem”. Wielkość „jednorazowego
zamówienia” zostanie każdorazowo uzgodniona przed odbiorem poprzez pisemne
zgłoszenie w terminie do 3 dni licząc od chwili zgłoszenia.
5. Odbiór dokonywany będzie sukcesywnie partiami przez Zamawiającego
ze wskazanego przez Wykonawcę punktu znajdującego się w granicach
administracyjnych miasta Opola lub Wykonawca dostarczy zamówione części
do trzech dni od zgłoszenia przez Zamawiającego przesłanego telefaksem na numer
Wykonawcy ( nr telefaksu …………………………… ), na adres Wydziału
Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu; ul. Oleska 95, 45-232 Opole.
§2
1. Wykonawca gwarantuje i odpowiada za jakość dostarczonych części. Na żądanie
Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek przedłożyć zaświadczenie potwierdzające
oryginalność albo porównywalną jakość produktu w ramach równoważności.
2. W przypadku dostawy części nieodpowiedniej jakości, Wykonawca zobowiązuje się
do ich wymiany lub zwrotu kosztów poniesionych przez Komendę Wojewódzką
Policji w Opolu w związku z dostarczeniem przez Wykonawcę wadliwych i złej
jakości produktów.
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§3
1. Wykonawca sporządza na adres Zamawiającego KWP w Opolu, 45-077 Opole
ul. Korfantego 2, NIP 754-000-35-37
fakturę VAT na każde „jednorazowe
zamówienie”.
2. Należności określone na fakturze VAT, Zamawiający regulował będzie przelewem
w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury na rachunek bankowy
Wykonawcy:……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………. .
Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu
Zamawiającego.
§4
W przypadku nieterminowej zapłaty należności
do naliczania ustawowych odsetek.
§5

Wykonawca

jest

uprawniony

1.

Cena nie podlega zmianie przez cały okres realizacji zamówienia z zastrzeżeniem
okoliczności wskazanych w § 9. Integralną częścią umowy jest załącznik nr 1, który
określa cenę jednostkową asortymentu określoną przez Wykonawcę w toku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
2. W przypadku nie spełnienia wymogów określonych w ust. 1 umowa może
zostać rozwiązana przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym.
§6

1.

2.

3.

1.

Zamawiający ma prawo odstąpić od realizacji przedmiotu umowy w całości lub
w części do dnia rozpoczęcia realizacji umowy bez prawa do roszczeń po stronie
Wykonawcy, jeżeli nie otrzyma z budżetu w pełnej wysokości planowanych środków
finansowych na realizację tego zamówienia.
Podane ilości asortymentu w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, należy traktować
jako wielkość przybliżoną. Ilość zamawianego asortymentu może ulec zmianie
w trakcie trwania umowy, w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, bez
prawa do roszczeń po stronie Wykonawcy.
Wartość zamawianego asortymentu w okresie trwania umowy, nie może przekroczyć
wartości brutto podanej w §1 ust. 2 niniejszej umowy. W przypadku realizacji
przedmiotu umowy w wysokości niższej niż określona w §1 ust. 2 , wykonawcy nie
przysługuje prawo domagania się różnicy zapłaty. Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie za faktycznie dostarczony asortyment
.
§7
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3 % od wartości
„jednorazowego zamówienia” brutto ostatnio realizowanego, gdy Zamawiający
odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
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2.

3.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 3 % wartości
„jednorazowego zamówienia” brutto, ostatnio realizowanego, gdy Wykonawca
odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający,
z wyjątkiem przypadku określonego w art. 145 ust.1- Prawo zamówień publicznych.
Jeżeli wysokość szkody przekroczy wysokość kar umownych, strony mogą dochodzić
odszkodowania do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, z zastrzeżeniem ust.2.
§8
1. Umowa została zawarta na czas określony:
od dnia …………. do dnia 31 grudnia 2019 roku
2. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron lub po
upływie miesięcznego okresu wypowiedzenia.
§9
1. Zamawiający, przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy zgodnie z art. 142
ust. 5 oraz art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w stosunku do treści oferty.
Wszelkie zmiany wymagają zgody obu stron i formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
nieważności, w następujących przypadkach:
1) zmiana cen jednostkowych usług w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku
VAT
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.
2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne
4) zmiana podwykonawcy oraz zakresu realizacji zamówienia przez podwykonawcę,
- pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że zmiany te mają wpływ na koszty
wykonania zamówienia
2. W przypadku braku środków na realizację zadania lub wystąpienia innych nie przewidzianych
przyczyn, Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z części dostaw.
3. Jeżeli występują zmiany w strukturze organizacyjnej Zamawiającego lub Wykonawcy,
dotyczące określonych w umowie nazw, adresów, podległości, rachunków bankowych oraz
wykazu osób i numerów telefonów kontaktowych Strony niezwłocznie informują pisemnie o
tych zmianach. Zmiany takie nie wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy
4. Dokonanie zmiany z §9 ust. 1 pkt. 2 i 3, możliwe jest pod warunkiem, wykazania przez
Wykonawcę że zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia. Wykonawca musi w
pełni uzasadnić i wskazać procentowy wzrost tych cen. Jednocześnie Zamawiającemu,
będzie przysługiwać prawo żądania dalszych wyjaśnień wraz z przedstawieniem dalszych
dokumentów celem stwierdzenia dopuszczalności zmiany cen na dostawę części i akcesoriów.
5. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 - 4 jest nieważna.

§10
Wszelkie spory wynikłe na tle wykonania przedmiotu umowy strony współpracujące
zobowiązują się rozwiązywać polubownie. W przypadku niemożności takiego
rozwiązania spory te będą przedmiotem rozstrzygnięcia przez Sąd terytorialnie właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
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§11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
§12
1.
Integralną część umowy stanowi załącznik nr 1 - określający cenę jednostkową
asortymentu
2.

Umowę spisano w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w tym:
- 1 egzemplarz dla Wykonawcy,
- 2 egzemplarze dla Zamawiającego,

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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