
Załącznik nr 4.2 do siwz

WZÓR

UMOWA Nr ZZ - .............. /2019 

zawarta w dniu……………….. w Szczecinie pomiędzy: 
Skarbem Państwa-Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie, ul. Małopolska 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 ..........................................., działającą pod nazwą .................................................... z siedzibą 
w...........................................,  zarejestrowaną przez ………………………………..……………… 
pod numerem ...................... , NIP ………..................…..…, REGON ………................…………
reprezentowaną przez: ................................, 
zwanym dalej „Wykonawcą”. 

§ 1. 
Podstawa prawna 

Oferta  Wykonawcy  została  wybrana  w  wyniku  przeprowadzenia  postępowania  o  udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 i nast. ustawy z
dna 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.  Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwana dalej
„ustawą”. 

§ 2. 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy wraz z wyładunkiem (zgodnie z potrzebami 
Zamawiającego) fabrycznie nowych, kompletnych, oryginalnych części zamiennych lub 
porównywalnej jakości zamienników zwanych dalej „asortymentem” do sprzętu 
transportowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, według formularza asortymentowo
– cenowego dla dostaw części zamiennych do motocykli i quadów 
stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, zamawianych zależnie od bieżących potrzeb 
Zamawiającego przez okres obowiązywania umowy lub do wartości wskazanej w formularzu 
asortymentowo-cenowym -ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 
do umowy.

2. Dostarczony asortyment będący przedmiotem zamówienia musi:
a) być  fabrycznie  nowy,  nie  używany,  nie  regenerowany,  wolny  od  wad  technicznych  

i prawnych, pochodzący z katalogu części zamiennych producenta danej marki motocykla
lub quada,

b) musi  posiadać  oznaczenie  producenta  z  widocznym  logo  producenta  oraz  numerem
katalogowym części, by umożliwić identyfikację produktu,

c) tej  samej  jakości,  co  komponenty  stosowane  do  montażu  motocykla  lub  quada,
produkowane zgodnie  ze specyfikacjami  i  standardami  produkcyjnymi  ustalonymi  przez
producenta tych pojazdów,

d) dopuszczone  do  stosowania  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich
niezbędnego wyposażenia (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.). Wykonawca na żądanie
Zamawiającego okaże deklarację zgodności, potwierdzającą spełnienie tego warunku,

e) spełniać wszelkie wymagania techniczne zgodne z polskimi normami i przepisami UE.

§ 3. 
Tryb świadczenia dostawy 

1. Dostawy  asortymentu  odbywać  się  będą  sukcesywnie,  transportem  Wykonawcy,  
na jego koszt i ryzyko do magazynów Zamawiającego mieszczących się w :

a)  Stacji Obsługi Samochodów Nr 1, ul. Wernyhory 5, 71-240 Szczecin,
b)  Stacji Obsługi Samochodów Nr 2, ul. Krakusa i Wandy 11, 75-078 Koszalin.



2. Zamówienia na poszczególny asortyment wraz z określeniem jego rodzaju, ilości oraz miejsca
dostawy  Zamawiający  będzie  składał  drogą  elektroniczną  na  adres  
e-mail: ……………....................................... lub faksową na nr tel. ………………….……………..

3. Przesłanie  przez  Zamawiającego  zamówienia  na  dane  kontaktowe  określone  
w ust. 2 oznacza przyjęcie przez Wykonawcę zamówienia do realizacji. 

4. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  dostarczenia  towaru  wyszczególnionego  
w zamówieniu wraz z oryginałem faktury VAT w ciągu ……………, licząc od następnego dnia
roboczego od złożenia przez Zamawiającego zamówienia, w rozumieniu art. 111 § 2 kc.

5. Dostawy odbywać się będą w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 -15.00
przy czym przedstawiciel Wykonawcy lub przedstawiciel firmy kurierskiej zobowiązany jest do
rozładunku  towaru  w  miejscach  wskazanych  przez  Zamawiającego.  Koszt  tych  czynności
będzie ujęty w cenie jednostkowej oferowanego asortymentu.

6. Odbiór  dostawy  odbywać  się  będzie  w  obecności  pracownika/ów  Zamawiającego
upoważnionego/upoważnionych do jej przyjęcia. 

7. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  odmowy  przyjęcia  dostarczonego  asortymentu  
w  przypadku stwierdzenia  przy  odbiorze,  że  dostarczony  asortyment  jest  niezgodny  
z zamówieniem lub postanowieniami niniejszej umowy.

8. Odmowa  przyjęcia  dostarczonego  asortymentu  będzie  traktowana  jako  brak  realizacji
zamówienia z sankcjami przewidzianym w § 8 ust. 1 pkt. b). 

§ 4.
Prawa i obowiązki Zamawiającego

1. W przypadku wykrycia w okresie gwarancji wad w dostarczonym asortymencie Zamawiający
ma prawo do przesłania protokołu zgłoszenia reklamacji, którego wzór stanowi załącznik nr 4
do umowy.

2. Faktyczna wielkość zamówień składanych w ramach umowy wynikać będzie z rzeczywistych
potrzeb Zamawiającego w tym zakresie,  w ramach kwoty, o której mowa w § 7 ust. 1.

3. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  zażądania  dokumentów  potwierdzających,  
że dostarczony asortyment spełnia wszelkie wymagania techniczne zgodne z polskimi normami
i przepisami UE.

4. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  rozwiązania  niniejszej  umowy  ze  skutkiem
natychmiastowym, z sankcjami przewidzianymi w § 8 ust  1 pkt.  a  w przypadku naruszenia
postanowień umowy przez Wykonawcę, a w szczególności w przypadku:

a) niedostarczenia dokumentów, o których mowa w ust. 3,
b) co  najmniej  trzykrotnego  opóźnienia  w  okresie  obowiązywania  niniejszej  umowy  

w dostawie, która trwa każdorazowo powyżej 10 dni roboczych licząc od następnego dnia
roboczego od złożenia przez Zamawiającego zamówienia,

c) co najmniej trzykrotnej  w okresie obowiązywania niniejszej umowy dostawy asortymentu,
w którym stwierdzone zostały wady jakościowe. 

5. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  do  odstąpienia  od  umowy,  gdy  wystąpi  istotna  zmiana
okoliczności  powodująca,  że  wykonanie  umowy nie  leży w interesie  publicznym,  czego nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

6. Zamawiający zobowiązuje się do:
a) terminowej zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy,
b) uczestnictwa w rozmowach, które okażą się niezbędne dla właściwego wykonania umowy.

7. Przedstawicielami Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą i składania zamówień są:
w Szczecinie: Krzysztof Chaszkowski – tel. 91 82 16 125, 
e-mail: krzysztof.chaszkowski@sc.policja.gov.pl,
w Koszalinie: Jacek Tryc tel. 94 34 29 342,
e-mail: jacek.tryc@sc.policja.gov.pl
lub inna osoba wskazana przez Naczelnika Wydziału Transportu KWP w Szczecinie. 

mailto:jacek.tryc@sc.policja.gov.pl
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§ 5. 
Prawa i obowiązki Wykonawcy

1. Do momentu odbioru asortymentu przez Zamawiającego,  stanowi on własność Wykonawcy,
który ponosi w tym czasie ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym jego
uszkodzeniem lub utratą.

2. Wykonawca zobowiązuje się do:
a) niezmienności cen wynikających z treści załącznika nr 1 do umowy przez okres trwania

umowy,
b) dostarczenia  wraz  z  pierwszą  dostawą  tabeli  w  układzie  jak  zał.  nr  1  do  umowy

rozszerzonej o dodatkowe kolumny zawierające markę i numery katalogowe asortymentu
zaproponowanego w formularzu kalkulacji cenowej,

c) dostarczania asortymentu producentów wskazanych w Załączniku nr 1 do umowy,
d) niewystawiania jednej faktury VAT do kilku złożonych zamówień, 
e) realizacji umowy z należytą starannością.
f) nieujawniania informacji uzyskanych w wyniku realizacji umowy,

3. Przedstawicielami Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym są:

a) ………………………………….………… tel .………………………….…………

fax ………………..……………………….e-mail: …...........................................

b) ………………………………….………… tel .………………………………………

fax …………………………… .…………e-mail: …………………………..............

§ 6. 
Gwarancja i reklamacja

1. Strony  postanawiają,  że  odpowiedzialność  Wykonawcy  z  tytułu  rękojmi  za  wady  fizyczne
przedmiotu umowy zostanie rozszerzona przez udzielenie gwarancji jakości.

2. Wykonawca  udziela  ………  miesięcznej  gwarancji jakości  na  dostarczony  przez  siebie
asortyment, licząc od daty wystawienia faktury VAT.

3. Zamawiający  może  wykonywać  uprawnienia  z  tytułu  rękojmi  za  wady  fizyczne  przedmiotu
umowy niezależnie od uprawnień przysługujących z tytułu gwarancji.

4. Do  każdego  zamówionego  asortymentu  Wykonawca  dołączy  kartę  gwarancyjną.  
W  przypadku  nie  dołączenia  kart  gwarancyjnych  podstawą  do  składania  reklamacji  będzie
podanie przez Zamawiającego w protokole zgłoszenia reklamacji daty wystawienia i  numeru
faktury VAT na podstawie, której towar został zakupiony.

5. Wykonawca  zobowiązuje  się  w  terminie  nie  przekraczającym  7  dni  roboczych rozpatrzyć
złożoną  reklamację,  przesłać  w formie  pisemnej  jej  wynik  oraz  w zależności  od  jej  wyniku
dostarczyć Zamawiającemu asortyment wolny od wad lub asortyment reklamowany. 

6. Odmowa uznania reklamacji przez Wykonawcę może nastąpić tylko w przypadku uszkodzenia
przedmiotu umowy z ewidentnej winy Zamawiającego, udowodnionej przez Wykonawcę.

7. Brak  rozpatrzenia  reklamacji  przez  Wykonawcę  w  terminie  określonym  w  ust.  5  oznacza
uznanie reklamacji z jednoczesnym naliczaniem kar umownych określonych §8 ust 1 pkt. c).

8. Na  wymieniony  lub  naprawiony  w  ramach  reklamacji  asortyment  wykonawca  udziela
identycznego okresu gwarancji jak określonej w ust 2 niniejszego paragrafu.

9. Wszelkie koszty związane z reklamacją, włącznie z kosztami transportu, ponosi Wykonawca.

§ 7. 
Warunki płatności 

1. Wartość umowy określa się na kwotę ……………………………………….……….. zł brutto 
(słownie: …………………………………………………………………….………………….... ).

2. Przedmiot umowy realizowany będzie zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy.
3. Rozliczenie zamówienia odbywać się będzie w polskich złotych.
4. Ceny jednostkowe sprzedaży brutto asortymentu wynikać będą z cen jednostkowych brutto

zaoferowanych  w  formularzu  asortymentowo-cenowym  zgodnie  z  ofertą  Wykonawcy,
stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.



5. Płatność faktury nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia
Zamawiającemu oryginału prawidłowo wystawionej pod względem merytorycznym, formalnym 
i rachunkowym faktury VAT. 

6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego przez bank.
Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie przelewu wierzytelności wynikających z realizacji
niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

7. Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  dokonanie  przelewu  wierzytelności  wynikających  
z realizacji umowy na rzecz osób trzecich.

8. Wartość, o której mowa w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją umowy, w tym
podatek VAT w stawce zgodnej z obowiązującymi przepisami.

9. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany ceny zawartej w ofercie w przypadku zmiany stawki
podatku VAT zgodnie z obowiązującym stanem prawnym przy zachowaniu cen jednostkowych
netto.

10. Dopuszcza  się  zmianę  wysokości  wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy,  w  przypadku
zmiany:

a) wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5
ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

b) zasad  podlegania  ubezpieczeniom  społecznym  lub  ubezpieczeniu  zdrowotnemu  lub
wysokości  stawki  składki  na  ubezpieczenia  społeczne  lub  zdrowotne  pod  warunkiem
wykazania przez Wykonawcę, że zmiany, o których mowa w pkt. a) i b) mają wpływ na
koszty wykonania zamówienia wraz z pełnym uzasadnieniem i wskazaniem procentowego
wzrostu  tych  cen.  Jednocześnie  Zamawiającemu  będzie  przysługiwać  prawo  żądania
dalszych  wyjaśnień  wraz  z  przedstawieniem  dalszych  dokumentów celem  stwierdzenia
dopuszczalności zmiany cen za usługę.

§ 8. 
Kary umowne 

1. Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  za  niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie  umowy
odszkodowanie  w  formie  kar  umownych  z  następujących  tytułów  oraz  w  następujących
wysokościach:
a) w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zapłaci on

Zamawiającemu karę w wysokości 10% wartości umowy, o której mowa w § 7 ust.1.
b) Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną za opóźnienie w wykonaniu dostawy  w

wysokości 1 % wartości niezrealizowanego zamówienia brutto za każdy rozpoczęty dzień
roboczy opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 4,w sumie jednak nie
więcej niż 10% wartości niezrealizowanego zamówienia,

c) Zamawiający  obciąży  Wykonawcę  za  opóźnienie  w  rozpatrzeniu  reklamacji  
w  wysokości  1%  wartości  asortymentu,  który  był  przedmiotem  reklamacji,  za  każdy
rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 6 ust. 5 w
sumie jednak nie więcej niż 10% wartości reklamowanego asortymentu.

2. Jeżeli po upływie 10 dni roboczych  licząc od następnego dnia roboczego od złożenia przez
Zamawiającego  zamówienia,  zamówienie  nie  zostało  przez  Wykonawcę  zrealizowane,  to
Zamawiający zakupi asortyment objęty zamówieniem u innego dostawcy i obciąży ewentualną
różnicą w cenie brutto Wykonawcę. 

3. W  sytuacji  określonej  w  ust.  2  niniejszego  paragrafu  Zamawiający  odmówi  przyjęcia
asortymentu  dostarczonego  przez  Wykonawcę,  po  zakupie  u  innego  dostawcy.  
W tej sytuacji Wykonawca nie ma prawa do wynagrodzenia. 

4. Zamawiający oświadcza, że wystawi Wykonawcy notę obciążeniową zawierającą szczegółowe
naliczenia kwot w przypadku sytuacji, o których mowa w ust 1.

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącania kar umownych z płatności za fakturę.
6. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego  na

zasadach określonych w kodeksie cywilnym do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.



§ 9.
Zmiany postanowień zawartej umowy

1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach i na określonych
poniżej warunkach: 
a) zmiana cen jednostkowych może jedynie wyniknąć z ewentualnej urzędowej zmiany stawki

podatku VAT, jednak wówczas wartość umowy nie ulega zmianie,
b) podatek VAT zostanie zapłacony zgodnie ze stawką podatku obowiązującą na dzień po-

wstania obowiązku podatkowego i w tym zakresie podlega automatycznej waloryzacji bez
konieczności zmiany umowy,

c) dopuszczalne jest  obniżenie  wynagrodzenia  Wykonawcy przy zachowaniu zakresu jego
świadczenia umownego,

d) wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzi-
nowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimal-
nym wynagrodzeniu za pracę ,

e) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wyso-
kości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne pod warunkiem wykazania
przez Wykonawcę, że zmiany, o których mowa w pkt. d) i e) mają wpływ na koszty wykona-
nia zamówienia wraz z pełnym uzasadnieniem i wskazaniem procentowego wzrostu tych
cen.  Jednocześnie  Zamawiającemu będzie  przysługiwać prawo żądania  dalszych  wyja-
śnień wraz z przedstawieniem dalszych dokumentów celem stwierdzenia dopuszczalności
zmiany cen za usługę,

f) dopuszczalna jest zmiana po uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego w zakresie do-
starczonego  asortymentu  innego  niż  wskazany  w  załącznika  nr  1  do  umowy,  
w przypadku zdarzenia niezależnego od Wykonawcy polegającego na wycofaniu, długo-
trwałym braku na rynku lub zakończenia produkcji danego rodzaju asortymentu w trakcie
obowiązywania umowy. Wykonawca musi przedstawić pismo od producenta części, w któ-
rym zostanie potwierdzony ten fakt. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia asorty-
mentu o określonych parametrach, nie niższych i cenie nie wyższej niż określona w umo-
wie oraz w co najmniej tej samej klasie jakościowej i pochodzeniu z tej samej grupy produ-
cenckiej,

g) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian
samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy).

§ 10. 
Postanowienia końcowe 

1. Umowa obowiązuje do 31.grudnia 2020r od daty jej podpisania bądź do wyczerpania ilości
asortymentu lub kwoty zawartej w umowie.

2. Wykonawca  nie  będzie  rościł  żadnych  praw,  w  przypadku  gdy  Zamawiający  dokona
zamówień o łącznej wartości mniejszej, niż kwota wynikająca z wartości umowy.

3. W przypadku  wyczerpania  kwoty  wskazanej  w  §  7  ust.  1  przed  upływem określonego
terminu zobowiązanie wygasa. Zamawiający zawiadamia o powyższym Wykonawcę w formie
pisemnej.

4. 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. 2016
poz. 2046 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:

a) 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 26.06.1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. 2014 r. poz. 1502 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 ;



b) przedłożył  Zamawiającemu  na  każde  jego  żądanie,  na  każdym  etapie  realizacji
zamówienia  stosownych  dokumentów  potwierdzających  zatrudnienie  przy  realizacji
zamówienia osoby niepełnosprawnej zgodnie z zapisami pkt. 1 wzoru umowy. Wykonawca
nie będzie rościł żadnych praw, w przypadku gdy Zamawiający dokona zamówień o łącznej
wartości mniejszej niż kwota wynikająca z wartości umowy.

5. Żaden  przepis  niniejszej  umowy  nie  może  być  interpretowany  jako  dający  Wykonawcy
uprawnienia do świadczenia usług na zasadach wyłączności.

6. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  zastosowanie  mają  przepisy  kodeksu
cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

7. W  sprawach  spornych,  po  wyczerpaniu  polubownego  załatwienia  sporu,  władnym  do
rozstrzygnięcia jest Sąd Powszechny w Szczecinie.

8. Umowa  została  sporządzona  w  czterech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  jeden  dla
Wykonawcy, trzy dla Zamawiającego.

9. Wszelkie  zmiany  postanowień  umowy wymagają  dla  swej  ważności  formy  pisemnej  w
postaci aneksu, podpisanego przez obie strony.

§11. 
Klauzula adresowa

1. Strony ustalają następujące adresy do korespondencji:
a) Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie ul. Małopolska 47; 

70-515 Szczecin.

b) Wykonawca:……………………………………………………………………………
2. Strony mają obowiązek wzajemnego powiadamiania o każdej zmianie adresu do korespondencji

określonego w ust.  1.  Jeżeli  Wykonawca nie  powiadomi  Zamawiającego o zmianie adresu,
korespondencję kierowaną pod adresem Wykonawcy w ust. 1 uważać się będzie za doręczoną
prawidłowo.

Załącznik nr 1 – formularz asortymentowo-cenowy,
Załącznik nr 2 – oferta cenowa
Załącznik nr 3 – wzór formularza zamówienia, 
Załącznik nr 4 – wzór protokołu zgłoszenia reklamacji.

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

Zamawiający              Wykonawca 


