
Załącznik nr 5 do siwz 

Egz. Nr …… 

ZZ-2380-138/18 

U M O W A   nr ZZ-………..… /2018 

zawarta w Szczecinie w dniu …………… r. pomiędzy: 
 
Skarbem Państwa - Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie 
z siedzibą w Szczecinie przy ul. Małopolskiej 47, 70-515 Szczecin, NIP 851-030-96-92,  
REGON 810903040, 
reprezentowanym przez: 
mgr Marka Jasztala – Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie 
zwanym dalej „Zamawiającym”, 
a 
............................................................................................................................................................. 
prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ........................................................................... 
wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ............................................. 
pod nr ........................ z siedzibą w .................................................................................................... 
NIP ............................................................ 
REGON .................................................... 
reprezentowanym przez: 
....................................... ................................................... 
zwanym dalej Wykonawcą. 

§ 1 
Podstawa prawna 

1. Wykonawca został wybrany w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz.1986), 
zwaną dalej „ustawą”. 

§ 2 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych 
radiotelefonów nasobnych, przewoźnych, biurkowych, stacji retransmisyjnych, pracujących 
w systemie DMR, aplikacji do administracji i zarządzania stacjami retransmisyjnymi oraz 
systemu do zdalnego sterowania radiostacjami cyfrowymi opartego na technologii IP 
zamontowanego w szafie typu Rack 19” 40U pracujących w systemie DMR oraz 
przeprowadzenie warsztatów. 
Szczegółowy opis Przedmiotu umowy zawiera Załącznik nr 1, będący integralną częścią 
niniejszej umowy. 

2. Zamawiający przewiduje w ramach Umowy możliwość skorzystania z prawa opcji, gdzie: 
1. zamówienie podstawowe (gwarantowane) obejmuje zakup i dostawę do siedziby 

Zamawiającego 50 szt. radiotelefonów nasobnych, 27 szt. radiotelefonów przewoźnych, 
3 szt. radiotelefonów biurkowych, 4 szt. stacji retransmisyjnych w ukompletowaniu wraz 
z anteną bazową, 1 szt. aplikacja do administracji i zarządzania stacjami 
retransmisyjnymi oraz 1 kpl. systemu do zdalnego sterowania radiostacjami cyfrowymi 
opartego na technologii IP zamontowanego w szafie typu Rack 19” 40U pracujących w 
systemie DMR. 

2. Zamówienie opcjonalne obejmuje zakup i dostawę do siedziby Zamawiającego 
maksymalnie do 2 kpl. radiotelefonów nasobnych, 2 szt. radiotelefonów przewoźnych, 2 
szt. stacji retransmisyjnych w ukompletowaniu wraz z anteną bazową 

3. Na Przedmiot umowy określony w ust. 1 składają się następujące czynności: 
a. zakup i dostawa do dnia 28.02.2019 r. do miejsca wskazanego przez Zamawiającego tj. Wydział 

Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, ul. Santocka 36, 
Sekcja Radiokomunikacji, pokój nr 2 przedmiotu umowy określonego w Załączniku nr 1 do 
Umowy, 



b. udzielenie gwarancji i zapewnienie serwisu gwarancyjnego na zasadach określonych w Umowie i 
Załączniku nr 3 do Umowy, 

c. przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentów licencyjnych  
na oprogramowanie do Przedmiotu umowy, 

d. przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentacji, tj. instrukcji obsługi (w języku 
polskim) standardowo dołączanej przez producentów Przedmiotu umowy oraz kart 
gwarancyjnych na Przedmiot umowy. 

4. Specyfikację ilościowo-cenową Przedmiotu umowy zawiera Załącznik nr 4 do Umowy. 
5. Na podstawie Umowy Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność 

Przedmiotu umowy i wydać mu go na zasadach określonych w Umowie a Zamawiający 
zobowiązuje się odebrać Przedmiot umowy zgodnie z zasadami określonymi w Umowie  
i zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie określone w § 5. 

6. Jeśli do realizacji funkcjonalności wskazanych w Umowie są wymagane dodatkowe elementy, 
Wykonawca zobowiązany jest do ich dostarczenia w ramach realizacji Przedmiotu  umowy  
oraz wynagrodzenia, o którym mowa w § 5. 

7. Ilekroć w dalszych postanowieniach Umowy mowa jest o sprzęcie, radiotelefonów nasobnych, 
przewoźnych, biurkowych, stacji retransmisyjnych pracujących w systemie DMR, aplikacją do 
administracji i zarządzania stacjami retransmisyjnymi oraz systemem do zdalnego sterowania 
radiostacjami cyfrowymi opartego na technologii IP zamontowanego w szafie typu Rack 19” 40U 
pracujących w systemie DMR, zestawach, zestawie do programowania i strojenia bez bliższego 
oznaczenia, należy przez to rozumieć Przedmiot umowy określony w ust. 1 

8. Postanowienia Umowy obowiązują z dniem jej zawarcia. 
 

§ 3 
Wykonanie Umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Umowę przy zachowaniu najwyższej staranności 
uwzględniając zawodowy charakter prowadzonej działalności, zgodnie z zasadami wiedzy 
i stosowanymi normami technicznymi. 

2. Strony zgodnie oświadczają, iż wydanie Przedmiotu umowy następuje w dniu dostarczenia przez 
Wykonawcę Przedmiotu umowy w miejsce i na zasadach określonych w Załączniku nr 2 
do Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza oraz gwarantuje, iż: 
1) urządzenia i oprogramowanie będą zgodne z Umową i będą realizowały wszystkie 

funkcjonalności opisane w Załączniku nr 1 do Umowy; 
2) posiada uprawnienia do dysponowania urządzeniami i oprogramowaniem zgodnie z Umową  

i jej celem; 
3) oprogramowanie będzie wolne od mechanizmów blokujących ich funkcje oraz wolne  

od wirusów, koni trojańskich, robaków i innych szkodliwych programów; 
4) rozwiązania przyjęte dla urządzeń i oprogramowania zapewnią kompatybilność z innymi 

dostępnymi na rynku rozwiązaniami technicznymi i umożliwią świadczenie serwisu 
gwarancyjnego przez inne podmioty, 

4. Wykonawca gwarantuje, iż wobec Przedmiotu umowy nie toczy się żadne postępowanie, nie jest 
on obciążony zastawem, zastawem rejestrowanym ani zastawem skarbowym ani żadnymi innymi 
ograniczonymi prawem zastawami. 

5. Dostarczony Przedmiot umowy będzie fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, 
wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018 r. gatunku I, wolny od wad prawnych i fizycznych, 
dopuszczony do obrotu na terenie UE (tzn. będzie nowy i posiadający stosowny pakiet usług 
gwarancyjnych kierowanych do użytkowników na rynek Polski i  UE). 

6. Dostarczony Przedmiot umowy pakowany będzie w bezzwrotne opakowania producenta oraz 
będzie  posiadać deklarację zgodności CE– Conformite Europeenne. 

7. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał 
bądź pozyska w celu realizacji umowy przez cały okres jej obowiązywania. 

 
§ 4 

Termin i warunki dostawy 



1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Przedmiot umowy zamówienia podstawowego 
(gwarantowanego) określonego w § 1 ust. 2 pkt 1 w terminie nie później niż do dnia 28 lutego 
2019r., przy czym za termin dostarczenia Sprzętu przyjmuje się datę podpisania bez zastrzeżeń 
przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego protokołu odbioru ilościowego, którego wzór 
stanowi Załącznik nr 6 do Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Przedmiot umowy zamówienia opcjonalnego 
określonego w § 1 ust. 2 pkt 2 w terminie nie później niż do dnia 10 marca 2019r,  
przy czym za termin dostarczenia Sprzętu przyjmuje się datę podpisania bez zastrzeżeń przez 
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego protokołu odbioru ilościowego, którego wzór 
stanowi Załącznik nr 6 do Umowy 

3. Przedmiot umowy podlegać będzie odbiorom. Szczegółowe zasady odbioru zawiera Załącznik  
nr 2 do Umowy. 

4. Wszystkie czynności związane z odbiorami Przedmiotu umowy zamówienia podstawowego 
(gwarantowanego) muszą zakończyć się w terminie wskazanym w ust. 1. a w przypadku 
skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji czynności związane z odbiorami zamówienia 
opcjonalnego muszą się zakończyć w terminie wskazanym w ust. 2. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do ścisłej współpracy z Zamawiającym i niezwłocznego 
informowania o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość Umowy. 

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia Przedmiotu umowy  
do czasu jego odbioru przez Zamawiającego na zasadach określonych w Załączniku nr 2  
do Umowy. 

7. Zamawiający jest uprawniony do złożenia pisemnego oświadczenia o skorzystaniu z prawa 
opcji w terminie do 20 lutego 2019r., w którym określi ilość zamawianego Przedmiotu umowy, 
jednak nie więcej niż ilość wskazana w § 1 ust. 2 pkt 2. 

8. Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy z pisemnym oświadczeniem o skorzystaniu  
z prawa opcji po 20 lutego 2019r. W takim przypadku Zamawiający musi uzyskać pisemną 
zgodę Wykonawcy na zrealizowanie zamówienia w ramach prawa opcji w wyznaczonym 
terminie określonym w ust. 2. 

9. W razie niedostarczenia Przedmiotu umowy zamówienia podstawowego (gwarantowanego)  
w terminie określonym w ust. 1, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy 
w całości lub od jej niezrealizowanej części bez wyznaczania dodatkowego terminu realizacji  
na wykonanie Przedmiotu umowy. 

10. W razie niedostarczenia Przedmiotu umowy zamówienia opcjonalnego w terminie określonym  
w ust. 2 w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Zamawiający zastrzega 
sobie prawo do odstąpienia od zamówienia opcjonalnego w całości lub od jego niezrealizowanej 
części bez wyznaczania dodatkowego terminu realizacji na wykonanie Przedmiotu umowy. 

 
§ 5 

Płatności 
1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy zamówienia podstawowego (gwarantowanego) za kwotę 

…………………................................................. zł brutto (słownie brutto: 
...................................................................................................................zł) 

2. Maksymalna wartość przedmiotu umowy zamówienia opcjonalnego zrealizowana zostanie za 
kwotę ……………………………………………… zł brutto (słownie brutto: 
...................................................................................................................zł) 

3. Cena jednostkowa 1 radiotelefonu nasobnego, przewoźnego, biurkowego, stacji retransmisyjnej 
pracującej w systemie DMR, aplikacji do administracji i zarządzania stacjami retransmisyjnymi 
oraz systemu do zdalnego sterowania radiostacjami cyfrowymi opartego na technologii IP 
zamontowanego w szafie typu Rack 19” 40U pracujących w systemie DMR zakupionego w 
ramach zamówienia podstawowego oraz opcjonalnego jest identyczna, i została określona w 
specyfikacji ilościowo-cenowej, stanowiącej Załącznik nr  4 do Umowy. 

4. Zamawiający opłaci należność za wykonanie Przedmiotu umowy na podstawie prawidłowo 
wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, przy czym w przypadku skorzystania przez 
Zamawiającego z prawa opcji  Wykonawca wystawi oddzielną fakturę VAT. 

5. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji w ilości mniejszej niż ilości 
określone w § 1 ust. 2 pkt 2 Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zapłatę różnicy pomiędzy 



Maksymalną wartością Przedmiotu umowy zamówienia opcjonalnego, o której mowa w § 4  
ust. 2,  a faktyczną wartością zamówionej dostawy Przedmiotu umowy. 

6. Wykonawca wystawi fakturę VAT wskazując jako płatnika: 
Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie 

70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47 
NIP 851-030-96-92, REGON 810903040 

7. Podstawę wystawienia faktury VAT stanowi podpisany bez zastrzeżeń przez przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy Protokół odbioru ilościowego, którego wzór określa Załącznik nr 6 
do Umowy. 

8. Płatność za realizację Przedmiotu umowy dokonana będzie przelewem bankowym na rachunek 
Wykonawcy, wskazany na prawidłowo wystawionej fakturze, w terminie 30 dni od daty 
dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Wydziału Łączności i 
Informatyki KWP w Szczecinie ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin. 

9. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego. 
10. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego. 
11. Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone 

wyłącznie w złotych polskich. 
 

§ 6 
Gwarancja 

1. Szczegółowe warunki gwarancyjne i serwisowe zawiera Załącznik nr 3. 
2. Bieg okresu gwarancyjnego rozpocznie się od daty podpisania bez zastrzeżeń Protokołu 

odbioru ilościowego. 
 

§ 7 
Kary 

1. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu, w tym również za szkodę 
wyrządzoną przez osoby, którymi Wykonawca  posłużył się przy wykonaniu Umowy chyba,  
że szkoda została spowodowana działaniem „siły wyższej”, wyłączną winą Zamawiającego  
lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne: 
a)   10% wartości brutto Przedmiotu umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 w razie odstąpienia  

w całości lub części przez Wykonawcę lub Zamawiającego od Umowy z powodu 
okoliczności, za które odpowiedzialność spoczywa na Wykonawcy; 

b)   10% wartości brutto Przedmiotu umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 z tytułu niewykonania 
lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy z powodu okoliczności, za które 
odpowiedzialność spoczywa na Wykonawcy; 

c)    0,15% wartości brutto Przedmiotu umowy, o której mowa w § 4 ust. 1  za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu Przedmiotu umowy zamówienia podstawowego; 

d)    0,15% wartości brutto Przedmiotu umowy, o której mowa w § 5 ust. 2  za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu Przedmiotu umowy zamówienia opcjonalnego; 

e)    250 zł brutto z tytułu przekroczenia wymaganego czasu naprawy gwarancyjnej Przedmiotu 
umowy, o której mowa w ust. 8 Załącznika nr 3 do Umowy za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia; 

f)    200 zł brutto za przekroczenie terminu, o których mowa w ust. 14 Załącznika nr 3  
do Umowy za każdy dzień przekroczenia; 

g)    100 zł brutto za przekroczenie terminu, o których mowa w ust. 16 Załącznika nr 3  
do Umowy za każdy dzień przekroczenia; 

h)   200 zł brutto za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu Urządzenia zastępczego, 
o którym mowa w ust. 12 Załącznika nr 3 do Umowy 

i)   500 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia we wniesieniu zabezpieczenie 
należytego wykonania Umowy, o którym mowa w § 4 ust. 14. 

3. Zapłata kar umownych, o których mowa w ust. 2 lit. c), d), e), f), g), h) oraz i) nie zwalnia 
Wykonawcy z obowiązku wykonania Umowy. 

4. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy na podstawie Umowy. Doręczenie Wykonawcy wystawionej przez Zamawiającego 
noty obciążeniowej, w której określono kwotę naliczonych kar umownych, podstawę ich 



naliczenia oraz wprowadzono oświadczenie o ich potrąceniu z wynagrodzenia zastępuje 
wezwanie do zapłaty oraz oświadczenie Zamawiającego o potrąceniu kar umownych. 

5. Niezależnie od kar umownych określonych w ust. 2 Stronom przysługuje prawo dochodzenia 
odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy 
wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

6. Kary umowne podlegają łączeniu. 
7. Żadna Strona nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich 

zobowiązań w ramach Umowy, jeżeli takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest 
wynikiem Siły Wyższej. 

8. W rozumieniu Umowy „Siła Wyższa” oznacza okoliczności pozostające poza kontrolą Strony  
i uniemożliwiające lub znacznie utrudniające wykonanie przez tę Stronę jej zobowiązań, których 
nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy ani im zapobiec przy dołożeniu 
należytej staranności. 

9. Za „Siłę Wyższą” nie uznaje się niedotrzymanie zobowiązań przez kontrahenta – dostawcę 
Wykonawcy. 

10. W przypadku zaistnienia okoliczności Siły Wyższej, Strona, która powołuje się na te 
okoliczności, niezwłocznie zawiadomi drugą Stronę na piśmie o jej zaistnieniu i przyczynach. 

11. W razie zaistnienia Siły Wyższej wpływającej na termin realizacji Umowy, Strony zobowiązują 
się w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 
11 ustalić nowy termin wykonania Umowy lub ewentualnie podjąć decyzję o odstąpieniu od 
Umowy.  

§ 8 
Licencje na oprogramowanie 

1. Z chwilą podpisania Protokołu odbioru ilościowego Skarb Państwa - Zamawiający, w ramach 
wynagrodzenia wskazanego w § 5, uzyska prawo do korzystania z oprogramowania oraz jego 
aktualizacji, na podstawie bezterminowej licencji udzielonej przez producenta 
oprogramowania, której warunki tenże producent dołączył do oprogramowania. 

2. Wykonawca uzyskał zgodę producenta na korzystanie z oprogramowania oraz jego 
aktualizacji,  
w tym na przekazywanie dokumentów zawierających warunki licencji. 

3. Z chwilą przekazania licencji na korzystanie z oprogramowania, własność nośników, na 
których utrwalono oprogramowanie przechodzi na Zamawiającego. 

4. W okresie od dnia dostarczenia do Zamawiającego oprogramowania w sposób określony  
w Umowie do dnia podpisania protokołu odbioru ilościowego Wykonawca zapewni 
Zamawiającemu korzystanie z oprogramowania na warunkach licencji, bez pobierania z tego 
tytułu dodatkowego wynagrodzenia. 

5. Licencja na korzystanie z Oprogramowania, o którym mowa w ust. 1 powyżej i jego 
aktualizacji podlega wypowiedzeniu z zachowaniem 10–letniego okresu wypowiedzenia, ze 
skutkiem  
na koniec roku kalendarzowego tylko w przypadku istotnego naruszenia warunków licencji 
przez Zamawiającego. 

6. Oprogramowanie i jego aktualizacje, oraz korzystanie z niego przez Zamawiającego, nie będą 
naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich, patentów, ani 
praw do baz danych. 

7. Jeżeli Zamawiający poinformuje Wykonawcę o jakichkolwiek roszczeniach osób trzecich 
zgłaszanych wobec Zamawiającego w związku z oprogramowaniem i jego aktualizacjami, w 
tym zarzucających naruszenie praw własności intelektualnej, Wykonawca podejmie wszelkie 
działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie w związku z tym wszelkie koszty, w tym 
koszty zastępstwa procesowego od chwili zgłoszenia roszczenia oraz koszty odszkodowań. 
W szczególności, w razie wytoczenia przeciwko Zamawiającemu powództwa z tytułu 
naruszenia praw własności intelektualnej, Wykonawca wstąpi do postępowania w charakterze 
strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie 
Zamawiającego. 

8. Ponadto, jeśli używane oprogramowanie i jego aktualizacje stanie się przedmiotem 
jakiegokolwiek powództwa Strony lub osoby trzeciej o naruszenie praw własności 
intelektualnej, jak wymieniono powyżej, Wykonawca może na swój własny koszt wybrać 
jedno z poniższych rozwiązań: 



1) uzyskać dla Zamawiającego prawo dalszego użytkowania oprogramowania i jego 
aktualizacji lub 

2) zmodyfikować oprogramowanie i jego aktualizacje tak, żeby było zgodne z Umową, ale 
wolne od jakichkolwiek wad lub roszczeń osób trzecich. 

9. Strony potwierdzają, że żadne z powyższych postanowień nie wyłącza: 
1) możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych 

kodeksu cywilnego lub wykonania uprawnień przez Zamawiającego wynikających z innych 
ustaw, ani 

2) dochodzenia odpowiedzialności z innych tytułów określonych w Umowie, a w szczególności 
jej § 6. 

§ 9 
Zmiany Umowy 

1. Strony są uprawnione do wprowadzenia do Umowy zmian nieistotnych, to jest innych, niż 
zmiany zdefiniowane w art. 144 ust. 1e Ustawy Pzp. 

2. Stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość 
wprowadzenia do Umowy następujących zmian: 
a)    zachodzi konieczność zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy w przypadku 

przedłużającej się procedury udzielenia zamówienia publicznego na skutek korzystania przez 
Wykonawców ze środków ochrony prawnej; 

b)    w przypadku wprowadzenia przez producenta nowej wersji oprogramowania/sprzętu lub 
innych produktów Przedmiotu umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę wersji 
oprogramowania/sprzętu lub Produktu pod warunkiem, że nowa wersja spełnia wymagania 
określone w SIWZ i nie powodują zmiany ceny; 

c)    w przypadku zakończenia wytwarzania oprogramowania/sprzętu lub innego produktu 
objętego Umową lub wycofania ich z produkcji lub z obrotu na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, Zamawiający dopuszcza zmianę polegającą na dostarczeniu produktu zastępczego 
o parametrach spełniających wymagania określone w SIWZ i nie powodują zmiany ceny; 

d)    w przypadku zmiany przepisów prawa, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim lub Dzienniku Urzędowym 
odpowiedniego ministra, Zamawiający dopuszcza zmiany sposobu realizacji Umowy lub 
zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa; 

e)    w przypadku ujawnienia się powszechnie występujących wad oferowanego 
oprogramowania/sprzętu lub urządzenia Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie 
Przedmiotu umowy polegającą na zastąpieniu danego produktu produktem zastępczym, 
spełniającym wszelkie wymagania przewidziane w SIWZ dla produktu zastępowanego, 
rekomendowanym przez producenta lub wykonawcę w związku z ujawnieniem wad; 

f)    w przypadku powstałej po zawarciu Umowy sytuacji braku środków Zamawiającego na 
sfinansowanie wykonania Umowy zgodnie z pierwotnie określonymi warunkami 
Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian polegających na ograniczeniu lub modyfikacji 
zakresu przedmiotowego Umowy lub sposobu jej wykonania w tym jej terminu, co nie 
wyłącza ani nie ogranicza uprawnienia Zamawiającego do wypowiedzenia Umowy  
w sytuacjach przewidzianych Umową lub przepisami prawa. 

3. Strony postanawiają, że w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług – 
Wynagrodzenie przewidziane niniejszą Umową ulegnie zmianie odpowiedniej do zmiany 
wysokości podatku od towarów i usług (ulegnie korekcie o wysokość zmiany podatku VAT), przy 
czym powyższa zmiana będzie miała zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do części 
Wynagrodzenia objętego fakturami wystawionymi po dacie wejścia w życie zmiany przepisów 
prawa wprowadzających nowe stawki podatku od towarów i usług. 

4. Zmiany, o których mowa powyżej wymagają zgody obu Stron i muszą być dokonywane w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu. 

§ 10 
Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w sytuacji gdy: 
a) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, 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 roboczych od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach; 



b) w przypadku powstałej po zawarciu Umowy sytuacji braku środków Zamawiającego na 
sfinansowanie wykonania Umowy zgodnie z pierwotnie określonymi warunkami, 
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni roboczych od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach; 

c) w przypadku opóźnienia w wykonaniu zamówienia podstawowego (gwarantowanego), 
trwającego dłużej niż 5 dni roboczych w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 1. Prawo 
odstąpienia Zamawiający może wykonać w terminie do 30 dni roboczych od powzięcia 
wiadomości o okolicznościach skutkujących możliwością odstąpienia od Umowy, bez 
wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu na wykonanie Umowy; 

d) w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, opóźnienia w wykonaniu 
zamówienia opcjonalnego trwającego dłużej niż 2 dni robocze w stosunku do terminu 
określonego w § 4 ust. 2. Prawo odstąpienia Zamawiający może wykonać w terminie do 30 
dni roboczych od powzięcia wiadomości o okolicznościach skutkujących możliwością 
odstąpienia od Umowy, bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu na wykonanie 
Umowy; 

e) Wykonawca dostarczył Przedmiot umowy, który nie spełnia wymogów określonych  
w Załączniku nr 1 lub dostarczył Sprzęt bez wymaganych Umową dokumentów (np. licencji 
na oprogramowanie). Oświadczenie o odstąpieniu, winno być złożone przez Zamawiającego  
w terminie 30 dni roboczych od dnia dostarczenia przez Wykonawcę Sprzętu niespełniającego 
wymogów określonych w Załączniku nr 1 Umowy lub dostarczenia Sprzętu bez wymaganych 
dokumentów o których mowa w § 1 ust 3 lit. c) i d) bez wyznaczania dodatkowego terminu na 
wykonanie zobowiązania. 

f) w przypadku, gdy łączna wysokość kar umownych przekroczy 100% łącznego wynagrodzenia 
brutto, określonego w § 5 ust. 1 dla zamówienia podstawowego, a w przypadku skorzystania 
przez Zamawiającego z prawa opcji określonego w § 5 ust. 2 dla zamówienia opcjonalnego, 
Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 30 dni roboczych od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach bez wyznaczania dodatkowego terminu. 

2. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli  
w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie 
wywołuje skutki z chwilą doręczenia, z tym, że dla zachowania terminu na odstąpienie wystarczy 
wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przesyłką rejestrowaną na adres Strony przeciwnej 
wskazany w komparycji Umowy albo na aktualny adres KRS. 

3. W przypadku odstąpienia od realizacji Umowy Wykonawca uprawniony jest do otrzymania 
wynagrodzenia za wykonane prace oraz świadczone usługi należne do dnia odstąpienia  
od Umowy. 

4. Odstąpienie od Umowy nie powoduje wygaśnięcia roszczeń o zapłatę kar umownych powstałych  
w czasie obowiązywania Umowy (w tym roszczenia o zapłatę kary umownej z powodu 
odstąpienia od Umowy). 

§ 11 

Obowiązki i prawa Zamawiającego 

1. Zamawiający zastrzega sobie niezmienność wartości umowy. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do uczestnictwa w rozmowach, które okażą się niezbędne dla 
zapewnienia właściwego wykonania umowy. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do terminowej zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy. 

4. Zamawiający zobowiązany jest do udzielenia szczegółowych informacji o zewnętrznych 
przejawach awarii oraz czasie jej wystąpienia. 

5. Zamawiający ma prawo do składania reklamacji w przedmiocie umowy. 

6. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcą po stronie Zamawiającego jest:  

Przemysław Żyndul tel. 91 82 12 411, tel. kom. 667 094 322, e-mail: 
przemyslaw.zyndul@sc.policja.gov.pl  

§ 12 

Obowiązki i prawa Wykonawcy 



1. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne przedmiotu umowy 
powstałe z winy Zamawiającego. 

2. Przedstawicielem Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym jest ..................................... tel. 
............................., e-mail .................................................. 

3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, który zadeklaruje w ofercie zatrudnienie przy 
realizacji dostawy osoby niepełnosprawnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2018 
poz. 511 z późn. zm.), na podstawie stosunku pracy (umowy o pracę w rozumieniu przepisów 
Kodeksu pracy) w wymiarze pełnego wymiaru czasu pracy, na cały okres realizacji 
zamówienia, za co Wykonawca otrzymał dodatkowe punkty do kryterium wyboru oferty: 

1)  przedłożył Zamawiającemu zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 3 uPzp oświadczenie o 
zatrudnieniu przy realizacji zadania osoby niepełnosprawnej w rozumieniu art. 22 § 1 
ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) lub 
analogicznych przepisów państw członkowskich UE, EOG, na cały okres realizacji 
zamówienia na podstawie umowy o pracę  z podaniem terminów ważności umowy oraz 
funkcji jaką będzie pełniła osoba niepełnosprawna, nie później niż trzy dni po podpisaniu 
umowy;  

2) przedłożył Zamawiającemu na każde jego żądanie, na każdym etapie realizacji zamówienia 
stosownych dokumentów potwierdzających zatrudnienie przy realizacji zamówienia 
osoby niepełnosprawnej zgodnie z zapisami ppkt. 1) pod rygorem naliczenia kar 
umownych. 

§ 13 
Inne postanowienia 

1. Przy prowadzeniu korespondencji przez Strony w sprawach związanych z wykonywaniem 
Umowy obowiązywać będzie forma pisemna. 

2. Wszelkie zmiany w treści niniejszej Umowy dokonane zostaną za zgodą Stron w formie aneksu  
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W razie pilnej potrzeby zawiadomienia mogą być przesyłane faksem z pisemnym 
potwierdzeniem ich otrzymania. 

4. Wszelkie należności Wykonawcy wynikające z Umowy objęte są zakazem sprzedaży oraz cesji 
wierzytelności (w tym również odsetek) i nie mogą być przelane na rzecz osób trzecich bez 
pisemnej zgody Zamawiającego. 

5. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, ustawy Prawo 
zamówień publicznych, ustawy o ochronie informacji niejawnych, ustawy o ochronie danych 
osobowych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

6. W przypadku zaistnienia sporu, związanego z realizacją Umowy, Strony zobowiązują się  
w terminie 14 dni od daty jego zaistnienia, rozstrzygnąć spór w sposób polubowny. W razie braku 
polubownego załatwienia sporu, sprawa może zostać skierowana do Sądu powszechnego 
właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

7. Ustala się następujące adresy, numery faksów, telefonów oraz adresy poczty elektronicznej: 
 
Adres Wykonawcy dla potrzeb korespondencji i składania zawiadomień: 

………………………………………. 
………………………………………. 
………………………………………. 
………………………………………. 

 
Adresy i numery telefonów punktów serwisowych świadczących usługi gwarancyjne: 

………………………………………. 
………………………………………. 
………………………………………. 
………………………………………. 
 

 
Adres Zamawiającego dla potrzeb składania zawiadomień: 

Wydział Łączności i Informatyki KWP w Szczecinie 



Małopolskiej 47, 70-515 Szczecin 
faks: 91-82-11-613 
 
8. Umowę sporządzono w 4 (czterech) jednobrzmiących egzemplarzach, z których 3 (trzy) 

egzemplarze otrzymuje Zamawiający i 1(jeden) egzemplarz otrzymuje Wykonawca. 
9. Załączniki stanowiące integralną część Umowy: 

1. Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu umowy ; 
2. Załącznik nr 2 - Zasady odbioru Przedmiotu umowy; 
3. Załącznik nr 3 - Wymagania gwarancyjne i serwisowe; 
4. Załącznik nr 4 - Specyfikacja ilościowo-cenowa; 
5. Załącznik nr 5 - Protokół odbioru jakościowego - wzór; 
6. Załącznik nr 6 - Protokół odbioru ilościowego - wzór; 
7. Załącznik nr 7 - Formularz zgłoszenia serwisowego; 

 
 
 
 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
 
 
 
…………………………..       …………………………. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 2 
do Umowy  ……/………….. 

 
 

ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY  
 

I. Odbiór jakościowy 



 
1. Odbiór jakościowy przeprowadzony zostanie przez Komisję powołaną do odbioru przedmiotu 

umowy ze strony Zamawiającego. 
2. Wykonawca dostarczy Przedmiot umowy do wskazanego przez Zamawiającego obiektu KWP 

w Szczecinie w dniu roboczym w godz. 8.15-15.00. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności działania/ prezentacji/ 

funkcjonalności/parametrów wynikających z Umowy wskazanych przez Zamawiającego. W 
tym celu Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania stanowiska kontrolno-pomiarowego 
na potrzeby odbioru jakościowego, dającego możliwość weryfikacji parametrów sprzętu 
określonych w Umowie. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania własnego sprzętu pomiarowego, jak 
również wytypowania i udziału w odbiorze jakościowym przedstawiciela/przedstawicieli 
podmiotu zewnętrznego w charakterze ekspertów w zakresie badania dostarczonego 
przedmiotu umowy pod względem zgodności z wymogami. Eksperci będą mieli prawo do 
przeprowadzenia pomiarów również przy pomocy własnego sprzętu pomiarowego. Udział 
eksperta/ów odnotowany będzie w protokole odbioru jakościowego. 

5. Celem czynności kontrolnych prowadzonych w ramach odbioru jakościowego będzie 
sprawdzenie jakości dostarczonego Przedmiotu umowy z parametrami i funkcjonalnościami 
określonymi w  Załączniku nr 1 do Umowy. 

6. Odbiorowi jakościowemu podlegać będzie losowo wybranych  do 2 kpl. radiotelefonu 
nasobnego, 2 kpl. przewoźnego, 2 kpl. biurkowego, 1 szt. stacji retransmisyjnej, przenośnej 
stacji retransmisyjnej, 1 kpl. systemu do zdalnego sterowania radiostacjami cyfrowymi 
opartego na technologii IP. Odbiór jakościowy zostanie przeprowadzony przez komisję do 
odbioru przedmiotu umowy w ciągu 2 dni roboczych od dnia dostawy. 

7. Jeśli w czasie odbioru jakościowego jakikolwiek Przedmiot umowy nie będzie działał 
poprawnie lub nie spełni wymagań konfiguracyjnych, cała partia przeznaczona do odbioru 
jakościowego zostanie zwrócona Wykonawcy a cała procedura odbioru zostanie powtórzona 
od początku. 

8. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z wymagań określonych w Umowie komisja ma 
prawo do przerwania odbioru jakościowego. W takim przypadku procedura odbioru 
jakościowego rozpoczyna się od początku, zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 2. 

9. Wynik odbioru jakościowego zostanie potwierdzony podpisaniem przez przedstawicieli 
Wykonawcy i Zamawiającego protokołu odbioru jakościowego, którego wzór określa 
Załącznik nr 5 do Umowy. 

10. Protokół odbioru jakościowego zostanie sporządzony w 4 (czterech) jednobrzmiących 
egzemplarzach, z których 1 (jeden) egzemplarz otrzymuje Wykonawca a 3 (trzy) egzemplarze 
otrzymuje Zamawiający. 

 
 

II. Odbiór ilościowy 
 

1. Pozytywny wynik odbioru jakościowego warunkuje przystąpienie Stron do odbioru 
ilościowego Przedmiotu umowy. 

2. W celu przeprowadzenia odbioru ilościowego Wykonawca dostarczy w ramach 
wynagrodzenia Przedmiot umowy do Sekcji Radiokomunikacji Wydziału Łączności i 
Informatyki KWP w Szczecinie ul. Santocka 36 71-083 Szczecin 

3. Przed przystąpieniem do odbioru ilościowego Wykonawca zobowiązany jest do 
przygotowania i dostarczenia Zamawiającemu wykazu zawierającego nazwę produktu, ilość, 
numer fabryczny, cenę jednostkową netto produktu, wartość podatku VAT wraz ze stawką 
podatkową, cenę jednostkową brutto Sprzętu, wartość łączną Przedmiotu umowy (w formie 
papierowej i elektronicznej). 

4. Odbiór ilościowy przeprowadzony zostanie przez upoważnionych przedstawicieli Sekcji 
Radiokomunikacji Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Szczecinie ze strony 
Zamawiającego w obecności przedstawicieli Wykonawcy. 

5. Celem czynności kontrolnych prowadzonych w ramach odbioru ilościowego jest sprawdzenie 
kompletności dostarczonego Sprzętu i potwierdzenie zgodności z ilością określoną w umowie. 

6. Dostarczony Sprzęt zostanie odebrany ilościowo do 2 dni roboczych od daty dostawy do 



Sekcji Radiokomunikacji Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Szczecinie ul. Santocka 
36 71-083 Szczecin. 

7. Wykonawca zapewni opakowanie towaru wymagane do zabezpieczenia go przed 
uszkodzeniem w drodze do miejsca przeznaczenia. Opakowania muszą odpowiadać normom 
europejskim w zakresie utylizacji i będą własnością Zamawiającego. 

8. Wykonawca będzie odpowiedzialny za rozpakowanie dostarczonego Przedmiotu umowy. 
9. Wynik odbioru ilościowego zostanie potwierdzony podpisaniem protokołu odbioru 

ilościowego, którego wzór określa załącznik nr 6. 
10. Protokół odbioru ilościowego zostanie sporządzony w 4 (czterech) jednobrzmiących  

egzemplarzach, z których  1 (jeden) egzemplarz otrzymuje Wykonawca a 3 (trzy) egzemplarze 
otrzymuje Zamawiający. 

11. Z chwilą podpisania przez Strony – bez uwag – protokołu odbioru ilościowego,  
na Zamawiającego przechodzi prawo własności Przedmiotu umowy oraz wszelkie korzyści  
i ciężary związane ze sprzętem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia 
sprzętu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 3 
 

do Umowy  ……/…………… 
 

WYMAGANIA GWARANCYJNE I SERWISOWE 
 
1. Dostarczony Przedmiot umowy jest objęty gwarancją na okres: 

- radiotelefonów nasobnych, przewoźnych, biurkowych, stacji retransmisyjnych, pracujących w 
systemie DMR oraz systemu do zdalnego sterowania radiostacjami cyfrowymi opartego na 
technologii IP zamontowanego w szafie typu Rack 19” 40U pracujących w systemie DMR – 
min. 24 miesięcy, …. zgodnie z ofertą wykonawcy 

- akumulatory do radiotelefonów – min. 12 miesięcy, …. zgodnie z ofertą wykonawcy 
2. Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru 

ilościowego. 
3. Dostarczone urządzenia, akcesoria i akumulatory muszą być nowe, wolne od wad i zgodne  

z poziomem technologii istniejącym w momencie zawarcia Umowy. 
4. Gwarancja obejmuje: wady materiałowe i konstrukcyjne, a także niespełnienie deklarowanych 

przez producenta parametrów i/lub funkcji użytkowych, naprawę wykrytych uszkodzeń,  
w tym wymianę uszkodzonych podzespołów na nowe, usuwanie wykrytych usterek i błędów 
funkcjonalnych w działaniu dostarczonych produktów. 

5. Do dostarczonego sprzętu będą dołączone karty gwarancyjne, podlegające akceptacji 
Zamawiającego, zawierające numery seryjne Przedmiotu umowy, termin i warunki ważności 
gwarancji (zgodnie z Umową), adresy i numery telefonów punktów serwisowych świadczących 
usługi gwarancyjne. Dopuszcza się przekazanie zbiorczej karty gwarancyjnej, zgodnie  
z Załącznikiem nr 1 do Umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń o awariach i uszkodzeniach urządzeń 
będących Przedmiotem umowy drogą elektroniczną lub faksem w dni robocze w godz. 7.30 – 
15.30 w j. polskim. 

7. Wykonawca w ramach Umowy, odbierze uszkodzony sprzęt i akumulatory od użytkownika do 
naprawy. Po naprawie (w ramach Umowy) dostarczy sprzęt wolny od wad do użytkownika (dot. 
również akumulatorów). Zamawiający dopuszcza odbiór oraz dostarczenie sprzętu  
za pośrednictwem firmy kurierskiej. Wszelkie koszty związane z odbiorem uszkodzonego sprzętu 
i zwrotem po naprawie ponosi Wykonawca. 

8. Wykonanie naprawy musi nastąpić w terminie  ……. zgodnie z ofertą wykonawcy  lecz nie 
może przekroczyć 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia urządzeń do naprawy drogą 
elektroniczną lub faksową do siedziby serwisu, do momentu zwrotu sprzętu po naprawie do 
wskazanej siedziby użytkownika na terenie Polski. 

9. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ze względu na wysokość związanych z tym 
kosztów. 

10. W przypadku braku możliwości wykonania lub niewykonania naprawy w terminie podanym 
wyżej, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu sprzęt wolny od wad, równoważny funkcjonalnie, 
o parametrach nie gorszych niż urządzenie podlegające naprawie. Dostawa przedmiotowego 
sprzętu nastąpi nie później niż w pierwszym dniu roboczym liczonym od ostatniego dnia 
wyznaczonego na dokonanie naprawy gwarancyjnej. Okres gwarancji określony w pkt. 1  
dla wymienionego sprzętu rozpocznie się z chwilą jego dostarczenia. 

11. W przypadku nienaprawienia Urządzenia w terminach i na zasadach wskazanych powyżej, 
Zamawiający ma prawo zlecić usunięcia wady lub usterki osobie trzeciej na koszt i ryzyko 
Wykonawcy bez potrzeby odrębnego wezwania i bez utraty gwarancji, zachowując jednocześnie 
prawo do naliczenia kary umownej, na zasadach określonych w Umowie. 

12. W przypadku niewykonania naprawy w terminie podanym w pkt. 8, na okres przedłużającej się 

naprawy bądź usuwania awarii, Wykonawca dostarczy użytkownikowi końcowemu Urządzenie  

o parametrach technicznych nie gorszych niż podlegający wymianie, wolny od wad, równoważny 

funkcjonalnie co będzie traktowane jako procedura zastępcza. 

13. Gwarancja na naprawiony sprzęt zostanie przedłużona o czas naprawy. 
14. Dwukrotne uszkodzenie tego samego sprzętu w okresie gwarancji obliguje Wykonawcę do jego 

wymiany na nowe, wolne od wad, spełniające te same parametry i zgodne funkcjonalnie 
z naprawianym sprzętem, w terminie 14 dni kalendarzowych od chwili ostatniego zgłoszenia  



o uszkodzeniu. 
15. Okres gwarancji na wymieniony sprzęt nie może być krótszy, niż na sprzęt dostarczony  

w ramach Umowy. 
16. W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania bezpłatnie 

nowych wersji oprogramowania udostępnianego przez producenta sprzętu wymienionego w 
załączniku nr 1. Wykonawca zapewni również bezpłatną aktualizację dokumentacji w tym 
zakresie, wraz z określeniem zmian w funkcjonowaniu dostarczonych produktów wynikających z 
zastosowania uaktualnionego oprogramowania. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego 
braku wywiązania się przez Wykonawcę z powyższych czynności, Wykonawca na wezwanie 
Zamawiającego dostarczy nowe wersje oprogramowania i aktualizację dokumentacji w terminie 2 
dni od wezwania Zamawiającego. 

17. Stosowanie praw, wynikających z udzielonej gwarancji, nie wyłącza stosowania uprawnień 
Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady. 

18. Zamawiający zastrzega sobie prawo do bezpłatnego powielania i rozpowszechniania na własne 
potrzeby każdej dostarczonej przez Wykonawcę dokumentacji. 

Świadczenie na rzecz Zamawiającego serwisu gwarancyjnego na Przedmiot umowy oraz korzystanie 
przez Zamawiającego z uprawnień wynikających z gwarancji zawarte jest w wynagrodzeniu za 
wykonanie Umowy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 4 
 

do Umowy  ……/…………….. 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA ILOŚCIOWO – CENOWA  
dla zamówienia podstawowego (gwarantowanego) 

 
 

L.p. 
Opis / Nazwa przedmiotu 
umowy 

Ilość 
Kpl. 

Cena jedn. 
brutto zł. 

Wartość brutto 
zł. 

1.     
     
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA ILOŚCIOWO – CENOWA 
dla maksymalnego zamówienia opcjonalnego 

 
 

L.p. 
Opis / Nazwa przedmiotu 
umowy 

Ilość 
Kpl. 

Cena jedn. 
brutto zł. 

Wartość brutto 
zł. 

1.     
     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 5 

 
do Umowy  ……/……………. 

 
 

PROTOKÓŁ ODBIORU JAKOŚCIOWEGO  - wzór 
 
 
Miejsce dokonania odbioru 
……………………………………………. 
 
Data dokonania odbioru 
…………………………………………… 
 
Ze strony Wykonawcy: 
....................................................................................................... 
 (nazwa i adres) 
....................................................................................................... 
 (imię i nazwisko przedstawiciela Wykonawcy) 

Ze strony Zamawiającego: 
....................................................................................................... 
(nazwa i adres) 
 
      
 
W ramach odbioru jakościowego, przeprowadzonego do Umowy nr …………….. z dnia ……….. r.  
na ……………………………………., Komisja powołana na mocy ………………. z dnia ……… r. 
przeprowadziła czynności kontrolne na podstawie Umowy i potwierdza*/ nie potwierdza* zgodność 
jakości dostarczonego Sprzętu z parametrami/funkcjonalnością zawartymi w opisie Przedmiotu 
umowy. 
Odbiorowi jakościowemu podlegał sprzęt: 
 
 
Wynik odbioru jakościowego: 
Pozytywny* 
Negatywny* 
 
Uwagi:........................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
Podpisy Komisji do odbioru Przedmiotu umowy: 
 
1. ..........................................................    …………………………………… 
2. ..........................................................    (przedstawiciel Wykonawcy) 
3............................................................      
         (Ze strony  Zamawiającego) 
 
 
 
 
*niewłaściwe skreślić 



 

Załącznik nr 6 
 

do Umowy  ……/…………….. 
 
 

PROTOKÓŁ ODBIORU ILOŚCIOWEGO   – wzór 
 

do Umowy nr ............................. z dnia.............r. 
 
 
 
Miejsce dokonania odbioru 
……………………………………………. 
 
Data dokonania odbioru 
…………………………………………… 
 
Ze strony Wykonawcy: 
....................................................................................................... 
 (nazwa i adres) 
....................................................................................................... 
 (imię i nazwisko przedstawiciela Wykonawcy) 

Ze strony Zamawiającego: 
....................................................................................................... 
(nazwa i adres) 
 
Przedmiotem odbioru ilościowego przeprowadzonego w ramach przedmiotowej Umowy jest: 
 

Lp. Nazwa Przedmiotu 
Jednost
ka 
miary 

Ilość Nr seryjny 

Wartość 
jednostko
wa 
[zł brutto] 

 
Wartość 
łączna 
[brutto] 

Dokumentacja 
techniczna/ 
instrukcja 
obsługi/świadectwo 
jakości 

Uwagi 

         
         
    Razem:     

 
Przedstawiciel Sekcji Radiokomunikacji Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Szczecinie 
przeprowadził czynności kontrolne i potwierdza*/nie potwierdza* kompletność dostarczonego 
produktu. 
 
Uwagi:......................................................................................................................................................... 
 
 
Podpisy: 
1. .............................................................  ………………………………………… 
2. ............................................................                                  (w imieniu Wykonawcy) 
3..............................................................  
4..............................................................  
 
 (w imieniu Zamawiającego)               
 
 
*niewłaściwe skreślić   
 



Załącznik nr 7 
 

do Umowy  ……/……………… 
 

 
FORMULARZ ZGŁOSZENIA SERWISOWEGO - wzór 

 
 
 
Data zgłoszenia:  ……………………. 
 

Dane Wykonawcy 
……………………… 
……………………… 
 

Dane zgłaszającego usterkę: 
 ................................................................................ 
Adres:  
Imię i nazwisko: ………….. 
tel. / faks:         ……………………......…………………………………………………………… 
e-mail: ……………………………………………………………………………………………. 

Dane urządzeń uszkodzonych: 
Nazwa:............................................................................................................................................ 
Model: ............................................................................................................................................ 
Nr seryjny: ....................................................................................................................................... 
Ilość :  ……………………………………………...……………………………………………… 

Opis uszkodzenia: ......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 

Informacje dodatkowe............................................................................................................... 
 
                                                                                ………………………………………. 
                                                                                                         Podpis zgłaszającego 

 


