Załącznik nr 2
Wzór umowy

UMOWA nr ……/kw/19
W dniu …………….. 2019 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w
trybie zamówienia z wolnej ręki pomiędzy:
Skarbem Państwa- Centralnym Ośrodkiem Szkolenia Służby Więziennej,
ul. Wrocławska 193-195, 62-800 Kalisz,
NIP 618-10-45-907
reprezentowanym przez:
……………………………………………………….
zwanym dalej „zamawiającym”
a
…………………………….
…………………………….
NIP ……………………………………..
reprezentowanym przez:
……………………………………………………….
zwanym dalej „wykonawcą”
zawarta została umowa następującej treści:
§1
Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowych bagnetów do karabinka BERETTA ARX 160
w asortymencie i cenie określonej w załączniku do umowy o wartości:
wartość netto: …………………………..
słownie: ………………………
podatek VAT: …………………………..
słownie: ………………………
wartość brutto: …………………………..
słownie: ………………………
§2
1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, w terminie
do dnia 26 kwietnia 2019 r.
2. Dostawa będzie zrealizowana w terminie uzgodnionym z zamawiającym.
3. Wykonawca zrealizuje dostawę przedmiotu umowy do siedziby zamawiającego własnym transportem, na własny koszt.
4. Do kontaktów w sprawach wykonania umowy wyznacza się:
 po stronie zamawiającego:
Michał Połośka, tel.: (62) 766 95 65, e-mail: michal.poloska@sw.gov.pl
 po stronie wykonawcy: …………………………………………………………………………….
§3
1. Wykonawca udziela 24-miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy, o którym mowa w § 1.
2. Początek okresu gwarancji liczony będzie od dnia dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby
zamawiającego i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
3. Reklamacje mogą być zgłaszane pisemnie na adres wykonawcy lub za pośrednictwem faxu na nr
tel.: ………….. lub adres e-mail: ……………………
4. Wykonawcę obciążają wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi.
5. Naprawa gwarancyjna będzie zrealizowana w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zgłoszenia
reklamacji. Po bezskutecznym upływie tego terminu, wykonawca będzie zobowiązany w terminie
do 14 dni wymienić uszkodzony bagnet na fabrycznie nowy.

§4
1. Należność za dostarczony przedmiot umowy zostanie zapłacona przelewem na rachunek bankowy
wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury.
2. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół zdawczo-odbiorczy przedmiotu umowy, podpisany
przez upoważnionych przedstawicieli obu stron.
§5
1. Wykonawcę obciążają kary umowne w następujących sytuacjach i w wysokościach:
1) z tytułu odstąpienia od umowy przez wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie –
w wysokości 20% wartości brutto umowy;
2) z tytułu nieterminowego wykonania umowy – w wysokości 0,1% wartości brutto umowy za
każdy dzień opóźnienia w wykonaniu umowy;
3) z tytułu odstąpienia przez zamawiającego od umowy z przyczyn, za które ponosi winę wykonawca – w wysokości 20% brutto umowy;
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych, o których mowa w ust. 1, z wynagrodzenia należnego za realizację przedmiotu umowy.
3. Niezależnie od naliczenia kar umownych zamawiający może dochodzić od wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
zamawiający poniesie szkodę.
§6
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.
§7
1. Z ważnych powodów zamawiający może odstąpić od umowy, bez odszkodowania dla wykonawcy.
W szczególności za ważne powody strony uznają następujące zdarzenia leżące po stronie wykonawcy:
a) gdy wykonawca opóźni się w realizacji umowy powyżej 7 dni – w takim przypadku zamawiający
może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego;
b) gdy wykonawca będzie realizować umowę w sposób sprzeczny z jej postanowieniami i nie
zmieni sposobu realizacji mimo pisemnego wezwania go do tego przez zamawiającego, w terminie określonym w wezwaniu zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni.
2. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
3. Zamawiający jest uprawniony złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni od
powzięcia informacji o podstawie do odstąpienia od umowy.

§8

1. Spory wynikłe z obowiązywania niniejszej umowy będą rozwiązywane polubownie.
2. W razie konieczności w sprawach spornych, związanych z wykonaniem umowy właściwym dla rozstrzygnięcia sporu jest sąd siedziby zamawiającego.
3. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 późn. zm.)
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
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Nazwa
artykułu

Bagnet do
karabinka
BERETTA
ARX 160

Opis przedmiotu zamówienia

Wymiary:
Waga: 344 g
Długość: 31 cm
Szerokość: 8 cm
Długość ostrza: 18 cm
Cechy:
- możliwość montażu
na karabinku bez użycia narzędzi i bez demontażu tłumika ognia
- kabura w zestawie
- możliwość zastosowania jako nożyce
wraz z kaburą
- wykonany ze stali
nierdzewnej
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