Załącznik nr 2
Wzór umowy

Umowa nr …/kw/2019
zawarta w dniu ………………… roku w wyniku przeprowadzonego postępowania pomiędzy:
Skarbem Państwa – Centralnym Ośrodkiem Szkolenia Służby Więziennej
z siedzibą: 62-800 Kalisz, ul. Wrocławska 193-195, NIP 618-10-45-907,
zwanym dalej Zamawiającym,
reprezentowanym przez
…………………………………………………………………
a
Firmą: …………………………………………………………………
z siedzibą: ……………………………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą,
reprezentowanym przez
…………………………………………………………………
§1
Przedmiotem umowy jest trenażer wyszkolenia strzeleckiego MANTIS X w asortymencie i cenie określonych
w załączniku do umowy.
§2
Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie
ogółem w wysokości:
wartość netto: …………………… zł
(słownie: …………………………)
wartość podatku VAT: ……………. zł
(słownie: ………………………..)
wartość brutto: …………………………………. zł
(słownie: …………………………. )
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§3
Realizacja przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 następować będzie w okresie od dnia podpisania
umowy do dnia 15-05-2019 r.
Dostawa będzie zrealizowana w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
Dostawa będzie zrealizowana wg. wskazań Zamawiającego w godzinach 800 – 1200.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że dostarczone wyroby nie są zgodne z normami
jakościowymi lub posiadają wady eliminujące je do użytku, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany
wadliwego towaru na własny koszt w ciągu 2 dni.
Wykonawca udziela 24-miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust.1.
Początek okresu gwarancji liczony będzie od dnia dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby
zamawiającego.
Reklamacje mogą być zgłaszane pisemnie na adres wykonawcy lub za pośrednictwem faxu na nr
tel.: ……………... lub adres e-mail: ……………………………………
Wykonawcę obciążają wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi.
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 uszkodzoną broń lub uszkodzony element ukompletowania na fabrycznie nowe.

§4
1. Rozliczenie nastąpi na podstawie faktury. Faktura będzie wystawiane nie wcześniej niż w dniu dostawy.
Strony ustalają 30–dniowy termin płatności, licząc od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego
2. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze.

§5
Przedmiot umowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego transportem własnym
na koszt Wykonawcy.
§6
Osobami do kontaktu w sprawie realizacji niniejszej umowy są:
- ze strony Wykonawcy – …………………………………………..……………….………
- ze strony Zamawiającego – ………………………………………………………………………..

§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) jeżeli Wykonawca opóźni się z realizacją dostawy przedmiotu umowy co najmniej 5 dni;
b) jeżeli Wykonawca dostarczy wadliwy przedmiot umowy lub gdy dostarczony przedmiot umowy
będzie sprzeczny z treścią umowy i Wykonawca nie dostarczy prawidłowego przedmiotu umowy na
pisemne wezwanie 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. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia szkody wynikłej z nienależytego wykonania zobowiązania.
2. Wykonawcę obciążają kary umowne w następujących sytuacjach i w wysokościach:
a) z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie – w wysokości
20% wartości brutto umowy,
b) za opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia – w wysokości 1% wartości brutto umowy za
każdy dzień opóźnienia,
c) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w
wysokości 20% wartości brutto umowy,
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych, o których mowa w ust. 2,
z wynagrodzenia należnego za wykonanie przedmiotu umowy.
4. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne.
§9
1. Wszelkie zmiany w treści umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron w formie pisemnej, pod rygorem
nieważności.
2. Spory wynikłe z obowiązywania niniejszej umowy będą rozwiązywane polubownie.
3. W razie konieczności w sprawach spornych, związanych z wykonaniem umowy właściwym dla
rozstrzygnięcia sporu jest sąd siedziby Zamawiającego.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
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Załącznik do umowy nr ..…/kw/2019
z dnia ……………..

lp

Nazwa
artykułu

Opis przedmiotu zamówienia

j.m

Wartość
Szacowana Cena jednostkowa Wartość Podatek
brutto
ilość
netto(zł)
netto (zł) VAT (%)
(zł)

Trenażer wyszkolenia
strzeleckiego
1

Mantis X

urządzenie montowane na szynę
szt.
picatinny

20

kabel do ładowania (złącze mini
USB)
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