WZÓR UMOWY
Załącznik nr 1

UMOWA Nr 2/D/OISW/2020
w sprawie zamówienia publicznego

zawarta w dniu .................. 2020 r. w Opolu pomiędzy:
Skarbem Państwa - Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Opolu, ul. Sądowa 2, 45-033 Opole, NIP 7541765516, REGON
531156202, który reprezentuje płk Leszek Czereba – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu zwany w treści umowy
„Zamawiającym”,
a
………………………….. (Imię i nazwisko) prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej pod firmą ………………..………………........ (pełna
nazwa firmy) z siedzibą w …………………………… (miejscowość i kod pocztowy), ul………, NIP………..…, REGON ……….…
lub
Firmą „………………………..” prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy ………… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem ………… z siedzibą
w........................... (miejscowość i kod pocztowy), ul. …………, NIP…………., REGON …………………
reprezentowaną przez:
…………………….. (Imię i nazwisko)- ………………………………… (stanowisko) zwany w treści umowy „Wykonawcą”.
Zwanych dalej łącznie „Stronami”
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zawarto umowę o następującej
treści.
§1
Wykonawca na podstawie niniejszej umowy zobowiązuję się wobec Zamawiającego do dostarczenia i przekazania
Zamawiającemu przedmiotu zamówienia zwanym dalej „przedmiotem umowy”, którym jest urządzenie do wykrywania
telefonów komórkowych Cellbuster – Zone Protector z baterią.
§2
1. Przedmiot umowy o którym mowa w § 1 dostarczony będzie przez Wykonawcę w ilości 9 kpl.
2. Dostawa przedmiotu umowy odbędzie się transportem Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, do siedziby Okręgowego
Inspektoratu Służby Więziennej w Opolu, ul. Sądowa 2 w terminie do .................... r.
3.Odbiór ilościowo-jakościowy odbywać się będzie w miejscu dostawy przy udziale przedstawicieli obu stron.
4. Wykonawca zobowiązuję się w ramach ceny za przedmiot zamówienia do przeprowadzenia szkolenia w zakresie
funkcjonowania i instrukcji obsługi przedmiotu zamówienia połączonego z wdrożeniem urządzenia w jednej z wytypowanych
jednostek penitencjarnych podległych Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Opolu. Szkolenie będzie trwało jeden
dzień oraz obejmować będzie co najmniej 9 osób. Termin szkolenia zostanie określony przez Zamawiającego, o czym zostanie
powiadomiony Wykonawca co najmniej 7 dni przed planowanym terminem szkolenia.
§3
1. Łączna wartość brutto zamówienia wynosi .................... zł (słownie: .........................................)
2. Wykonawca za zrealizowane dostawy wystawi fakturę VAT Zamawiającemu po podpisaniu przez strony protokołu
zdawczo – odbiorczego bez uwag.
3. Zapłata nastąpi w drodze przelewu na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy w ciągu 30 dni od daty otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury VAT.
§4
1. Wykonawca zapewnia, że dostarczony Zamawiającemu przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, sprawny, dobrej jakości,
wolny od wad z trwałymi etykietami producenta.
2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia jest zgodny z warunkami technicznymi określonymi w zapytaniu
ofertowym.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualną autoryzację producenta na sprzedaż, dostawę, instalację oraz serwis
urządzeń do wykrywania telefonów komórkowych Cellbuster – Zone Protector.
4. Na dostarczony towar Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji, licząc od dnia wydania przedmiotu umowy
Zamawiającemu.

5. W okresie gwarancji reklamacje przedmiotu umowy załatwiane będą poprzez wymianę przedmiotu umowy wadliwego
na przedmiot umowy wolny od wad w terminie 21 dni od daty pisemnego zgłoszenia reklamacji.
6. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku stwierdzenia, przy jego udziale, iż wady przedmiotu umowy
powstały z przyczyn od niego niezależnych.
7. Osoby odpowiedzialne ze strony Wykonawcy za realizację zamówienia: ................, tel. ................, adres
mailowy: ...........................
8. Osoby odpowiedzialne ze strony Zamawiającego za realizację zamówienia: ................, tel. ................, adres
mailowy: ...........................
§5
1. Zamawiającemu przysługują kary umowne z następujących tytułów i wysokościach:
1) za opóźnienie w wykonaniu umowy - w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części dostawy za każdy
dzień zwłoki liczonej od dnia następnego po upływie terminu, o którym mowa w § 2 ust. 2, nie więcej jednak niż 10%
wartości brutto niezrealizowanej części dostawy,
2) z tytułu odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy albo
odstąpienia od niniejszej umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 20% wartości
brutto niezrealizowanej części dostawy przedmiotu niniejszej umowy.
2. Kary umowne podlegają potrąceniu z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy na co ten wyraża zgodę.
3. Jeżeli kary, o których mowa w ust. 1 nie pokrywają w całości poniesionej szkody, Zamawiający ma prawo dochodzić
odszkodowania na zasadach ogólnych.
§6
1. Strony przewidują możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian
wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, tj. spowodowanych:
1) zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub
ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów - w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu
dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego;
2) siłą wyższą - rozumianą jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do
przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które
uniemożliwia wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej strony
umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu
swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej;
3) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) w okresie obowiązywania umowy. Zmiana nie
dotyczy ceny jednostkowej netto każdego produktu;
4) zmianą danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.),
5) wystąpieniem sytuacji, o której mowa w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.).
§7
Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia ............. 2020 r.
§8
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
§9
Sądem właściwym dla spraw z niniejszej umowy jest Sąd siedziby Zamawiającego.
§10
1. Wszelkie zmiany w niniejszej umowie mogą być dokonywane za zgodą obu stron na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej strony
umowy.
Załączniki:
1.
2.

Zapytanie ofertowe Zamawiającego.
Oferta Wykonawcy.
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