WZÓR UMOWY
Załącznik nr 1

UMOWA Nr 1/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”.
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. 1. Wykonawca, wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie ze złożoną ofertą
w dniu ………............... 2020 r., sprzedaje i dostarcza Zamawiającemu przedmiot zamówienia wg. poniższego
zestawienia w części:
Nr części

Nazwa przedmiotu zamówienia

Ilość szt./kpl.

Taser X2 z celownikiem laserowym klasy III, kolor: czarny, wyposażony w magazynek
Część 1 zasilający SPPM w zestawie z kaburą twardą BLACKHAWK X2 i zestawem transferu danych
2 kpl.
Dataport.
Część 2 Kartridż bojowy 25 FT o zasięgu 7,62 m do paralizatora elektrycznego Taser X2
14 szt.
Kartridż szkoleniowy LS 25 FT wielokrotnego użytku o zasięgu 7,62 m do paralizatora
Część 3
2 szt.
elektrycznego Taser X2
Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad
konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych.
2. Odbiór przedmiotu zamówienia zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w siedzibie zamawiającego
w terminie uzgodnionym przez obie strony (w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do
14:00), jednakże nie później niż do dnia 17 sierpnia 2020 r.
3. Odbiór jakościowy i ilościowy przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym,
którego obustronne podpisanie uważa się za zrealizowanie przedmiotu zamówienia.
4. O terminie odbioru Wykonawca powiadomi zamawiającego z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.
5. Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 1. Bieg
terminu gwarancji liczony będzie od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w ust. 3, i
wydania dokumentu gwarancyjnego.
6. Przedmiot zamówienia Wykonawca zapakuje w opakowanie umożliwiające wygodne i zgodne z wymaganiami
producenta przenoszenie i przewożenie, a do przedmiotu zamówienia dołączy kartę katalogową lub inny równoważny
dokument.
7. Wykonawca nie może zlecać wykonania umowy podmiotom trzecim.
8. Koszt ubezpieczenia przedmiotu zamówienia w czasie dostawy od siedziby wykonawcy do siedziby
zamawiającego, obciąża wykonawcę.

§ 2. 1. Zgodnie ze złożoną ofertą cena sprzedaży brutto przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, wynosi
w:
Części .... ......................zł (słownie: .......................................)
Części .... ......................zł (słownie: .......................................)
Części .... ......................zł (słownie: .......................................)

2. Cena sprzedaży przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, zawiera w sobie wszelkie koszty związane
z realizacją przedmiotu umowy i stanowi ostateczną kwotę do zapłaty.
§ 3. Należność za dostarczony towar o której mowa w § 2 płatna będzie w terminie do 21 dni od daty doręczenia
Zamawiającemu faktury VAT, wystawionej po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 1 ust.
3, przelewem na konto Wykonawcy wskazanym we fakturze
§ 4. 1. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania
zobowiązania.
2. W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron w całości lub jej części z winy Wykonawcy, zapłaci on
Zamawiającemu karę w wysokości 10 % wartości brutto całości lub tej części umowy, od której odstąpiono.
3. W razie opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 0,2 % wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia
następnego po upływie terminu określonego w § 1 ust. 2 umowy. Niezależnie od naliczanych kar umownych
zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli wykonanie
przedmiotu umowy nie zostanie zrealizowane w terminie wskazanym w § 1 ust. 2.
4. Kary umowne, o których mowa w ust. 2 i 3, podlegają w pierwszej kolejności potrąceniu z należności
przysługujących wykonawcy, a w przypadku braku możliwości potrącenia podlegają wpłacie na rachunek bankowy
zamawiającego.
5. Strony umowy mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne.
§ 5. Osobą uprawnioną do realizacji przedmiotu zamówienia ze strony wykonawcy jest:
1) ze strony wykonawcy:
Imię i nazwisko
Telefon
Faks
Email

2) ze strony zamawiającego:
Imię i nazwisko

Telefon

Faks

Email

§ 6. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualną koncesję, o której stanowi art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca
2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią,
amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1214 z późn.
zm.).
§ 7. 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.).
§ 8. Ewentualne sprawy sporne, związane z wykonaniem przedmiotu umowy, podlegać będą postępowaniu
polubownemu, a w przypadku braku konsensusu rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy rzeczowo
i miejscowo dla siedziby zamawiającego.

§ 9. Wszelkie zmiany w treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie
obowiązującego prawa, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1145 z późn. zm.) oraz ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).
§ 11. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

........................................
Wykonawca

........................................
Zamawiający

