Załącznik nr 7.4 do siwz
(dla cz.V i VI)
ZZ-2380-43/16

WZÓR UMOWY Nr ZZ-

/2016

zawarta w dniu.............................w Szczecinie pomiędzy
Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie, 70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47,
NIP 851-030-96-92, REGON 810903040,
reprezentowanym przez
mgr Marka Jasztala - Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie,
zwanym dalej Zamawiającym
a,
…..........prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą................z siedzibą przy ul..............., wpisaną do ewidencji
działalności gospodarczej prowadzonej przez..................pod numerem rej...................
NIP......................., REGON......................,
reprezentowaną przez............................, zwanym dalej Wykonawcą.
§1
Umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z
2015 r. Poz. 2164 ), zwanej dalej „ustawą”.
§2
1. Przedmiotem umowy jest :
wykonywanie napraw, kalibracji, wzorcowania lub zlecenie wykonania wzorcowania uprawnionym podmiotom dla
urządzeń dokonujących pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu będących w użytkowaniu jednostek
Policji województwa zachodniopomorskiego.
2. Szczegółowy wykaz usług o którym mowa w ust. 1 określony jest Załączniku nr .., który stanowi integralną część
umowy
3. Przedmiotowe usługi będą zalecane przez Zamawiającego drogą faksową w zależności od potrzeb, do wysokości
posiadanych środków finansowych.
4. Wszelkie koszty transportu związane z realizacją przedmiotu umowy pokrywa Wykonawca.
5. Wykonawca zobowiązuje się do odbioru urządzeń przeznaczonych do naprawy, kalibracji i wzorcowania z magazynu
Zamawiającego przy ul. Wernyhory 5 w Szczecinie.
6. Po wykonaniu czynności związanych z realizacją umowy Wykonawca dostarczy urządzenia do magazynu
Zamawiającego przy ul. Wernyhory 5 w Szczecinie.
§3
1. Zamawiający nie dopuszcza wzrostu cen jednostkowych zawartych w załączniku nr 1, w okresie obowiązywania
umowy z wyjątkiem:
a )sytuacji określonych w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
2. Zamawiający każdorazowo udzieli wykonawcy pełnomocnictwa w zakresie zlecenia w jego imieniu usług
wzorcowania urządzeń przekazanych do naprawy i kalibracji.
3. Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego o każdym zleceniu drogą faksową co najmniej 2 dni
przed dostarczeniem urządzenia.
4. Zamawiający ma prawo składania reklamacji w przedmiocie umowy w ciągu 7 dni roboczych od wykrycia wad.
5. Przedstawicielem Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą jest Alina Michalska tel. nr (091)8211459
§4
1. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) niezmienności cen wynikających z załącznika nr 1 przez okres trwania umowy
2) ponoszenia pełnej odpowiedzialności materialnej za powierzone na czas realizacji umowy urządzenia,
3) zapewnienia przez okres trwania umowy stałej obsługi serwisowej polegającej na naprawie przedmiotowych
urządzeń, regularnych przeglądach technicznych połączonych z kalibracją zgodnie z obowiązującymi przepisami,
4) każdorazowo po wykonaniu przedmiotu zamówienia dostarczenie wraz z urządzeniem świadectwa wzorcowania
(na każde urządzenie osobno),
5) realizacji umowy z należytą starannością,
6) nie zgłaszania roszczeń wynikających z niewykorzystania kwoty wskazanej w §5 ust 1 umowy,

7) realizacji przedmiotu usługi w czasie nie dłuższym niż ….... dni roboczych od dnia odebrania urządzeń od
Zamawiającego.
2. Przedstawicielem Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym jest p............................... tel. nr (….)..........................
§5
1. Wartość umowy określa się na kwotę..................... PLN brutto (słownie..........................................................złotych)
2. Przedmiot umowy realizowany będzie zgodnie z cennikiem usług stanowiącym załącznik nr 1
3. Regulowanie płatności za zrealizowanie usługi napraw i kalibracji odbywać się będzie na podstawie faktury VAT
przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury.
4. Faktura musi zawierać wyszczególnienie wszystkich zrealizowanych czynności.
§6
1. Za nieterminową realizację przedmiotu umowy Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną
w wysokości 3% wartości umowy za każdy dzień zwłoki.
2. W przypadku rozwiązania umowy z winy Wykonawcy zapłaci on karę w wysokości 10% wartości umowy.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy zastrzeżona kara umowna nie
pokryje w całości poniesionej szkody
§7
1. Umowa obowiązuje od dnia 16.05.2016 r. przez 24 miesiące
2. W przypadku wyczerpania kwoty wskazanej w §5 ust. 1 przed upływem okresu obowiązywania umowy
umowa wygasa z chwilą zawiadomienia o powyższym Wykonawcy. Zawiadomienie powinno
mieć formę pisemną za potwierdzeniem odbioru.
3.Strony mają obowiązek zachowania formy pisemnej przy prowadzeniu korespondencji w sprawach związanych
z wykonaniem umowy pod rygorem nieważności.
4. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z umowy na osoby trzecie.
5. W przypadku nienależytego wykonania przez Wykonawcę postanowień umowy Zamawiający może odstąpić od
umowy w trybie natychmiastowym.
6. W razie zaistnienia 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 tych okolicznościach.
7. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego i ustawy Prawo
zamówień publicznych.
8. W sprawach spornych, po wyczerpaniu możliwości polubownego załatwienia sporu, władnych do rozstrzygania jest
Sąd Powszechny w Szczecinie.
9. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, trzy dla
Zamawiającego.
§8
1. Strony ustalają następujące adresy do korespondencji:
1) Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, Wydział Zaopatrzenia i Inwestycji
ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin
2) Wykonawca: …..............................................................................................
…..............................................................................................
Strony mają obowiązek powiadomić się wzajemnie o każdej zmianie adresów pod rygorem uznania, iż dostarczenie
korespondencji na adresy określone w ust. 1 uznaje za skuteczne.
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Zamawiający
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Wykonawca

