
             Załącznik nr 5 do siwz
WZÓR UMOWY  Nr ZZ -                     /2012

zawarta  w  dniu  ……………………….  w  Szczecinie  pomiędzy:  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   …………………. z siedzibą w: ……………… wpisaną do: Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 
………………….., NIP: ……………………………, REGON: …………………………..
Reprezentowanym 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 dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami), zwana dalej "ustawą".

§ 2.
Przedmiot umowy

1) Przedmiotem  zamówienia  są  sukcesywne  dostawy  (zgodnie  z  potrzebami  Zamawiającego)  części 
zamiennych, zwanych dalej „częściami”, do służbowego sprzętu transportowego Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Szczecinie. Szczegółowy wykaz części oraz ich szacunkową ilość zawiera Załącznik do umowy nr 
1, będący jednocześnie formularzem kalkulacji cenowej. 

2) Dostarczane części muszą być fabrycznie nowe i wolne od wad przy czym:
a) części zamienne mają charakteryzować się najwyższą jakością i trwałością;
b) muszą spełniające wszelkie wymagania techniczne zgodne z polskimi normami i przepisami UE;. 

3) W przypadku  uszkodzeń  części  powstałych  w wyniku  transportu  do  magazynu  zamawiającego  lub  wad 
ukrytych, które powstały w trakcie produkcji, a ich ujawnienie przed wymianą było niemożliwe, wykonawca 
zapewni bezzwłoczną wymianę uszkodzonego egzemplarza na fabrycznie nowy.

4) Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na dostarczone przez siebie części zamienne, licząc od dnia 
jego dostawy do siedziby zamawiającego.

5) Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać części do obiektów określonych w pkt. 6) oraz rozładować do 
miejsc  wskazanych  przez  Zamawiającego  –  koszt  tych  czynności  należy  ująć  w  cenie  jednostkowej 
oferowanych części.

6) Części będą dostarczane do magazynu Zamawiającego znajdującego się w Szczecinie przy ul. Wernyhory 5 
oraz w Koszalinie przy ulicy Szczecińskiej 21a. 

7) Przedmiotowe dostawy będą zlecane przez Zamawiającego drogą faksową lub elektroniczną w zależności od 
potrzeb, do wysokości posiadanych środków finansowych.

§ 3.
Obowiązki i prawa Zamawiającego

1) Zamawiający ma prawo do zgłaszania reklamacji w terminie 14 dni od wykrycia nieprawidłowości, w formie 
pisemnej lub elektronicznej (e-mail) lub faxem).
2) Faktyczna  wielkość  zamówień  składanych  w  ramach  umowy  wynikać  będzie  z  rzeczywistych  potrzeb 
zamawiającego w tym zakresie, w ramach kwoty, o której mowa w § 5. Wykonawca nie będzie rościł  żadnych 
praw, w przypadku gdy Zamawiający dokona zamówień  o łącznej wartości mniejszej niż  kwota wynikająca z 
oferty Wykonawcy.
3) Przedstawicielem Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą jest:

w Szczecinie: Konrad Radek
tel. 91 82 16 121
fax: 91 82 16 130
e-mail: wt@szczecin.kwp.gov.pl

w Koszalinie: Andrzej Szymczak
tel. 94 34 29 231
fax: 94 34 29 797
e-mail: zkawecki@szczecin.policja.gov.pl

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy bez zachowania 
terminów wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia postanowień umowy.

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

§ 4.
Prawa i obowiązki Wykonawcy

1) Wykonawca jest zobowiązany do traktowania wszelkich informacji uzyskanych w wyniku realizacji umowy 
jako poufne.

2) Wykonawca zobowiązuje się do:



a) niezmienności cen wynikających z Załącznika nr 1 do umowy przez okres trwania umowy, 
b) realizacji dostaw w terminie 48 godzin (dni roboczych) od złożenia zlecenia), 
c) udzielenia 24 miesięcznej gwarancji na dostarczone przez siebie części, licząc od dnia jego dostawy do 

siedziby zamawiającego,
d)  zapewnienia  wymiany  uszkodzonego  towaru  na  nowy  w czasie  do  24  godzin  (dnia  roboczego)  od 

momentu pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, o której mowa w §4 ust. 2 pkt. e) niniejszej umowy, 
e) rozpatrzenia reklamacji złożonej przez zamawiającego i powiadomienia go o jej wyniku w czasie do 5 

dni roboczych liczonych od momentu złożenia reklamacji. Złożenie reklamacji oraz powiadomienie o jej 
wyniku następować będzie drogą pisemną lub elektroniczną (e-mail lub faksem),

f) realizacji umowy z należytą starannością,
g) dostarczenia przy pierwszej dostawie części, tabeli w układzie jak Załącznik do umowy nr 1 rozszerzonej 

o  kolumnę  zawierającą  numery  katalogowe  producentów  zaproponowanych  w formularzu  kalkulacji 
cenowej.

3) Przedstawicielem wykonawcy do kontaktów z zamawiającym jest: ………………………………. 

§ 5.
Warunki płatności

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

2) Wartość  niniejszej  umowy  obejmuje  wszelkie  koszty  związane  z  realizacją  przedmiotu  zamówienia 
(dostawy, reklamacje, wymiany).

3) Przedmiot umowy realizowany będzie zgodnie z formularzem kalkulacji cenowej stanowiącym Zał. nr 1do 
umowy,

4) Regulowanie płatności za zrealizowane dostawy następować będzie na podstawie faktury VAT przelewem 
z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury za każdą 
dostarczoną partię towaru.

5) Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.

§ 6.
Kary umowne

1) W przypadku rozwiązania umowy z winy wykonawcy zapłaci on zamawiającemu karę w wysokości 10% 
wartości umowy.
2) Wykonawca zapłaci karę umowną w przypadku zwłoki w realizacji umowy w wysokości 10 %  wartości 
niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień roboczy zwłoki.

§ 7.
Postanowienia końcowe

1) Umowa obowiązuje przez  24 miesiące od daty jej  podpisania bądź do wyczerpania  kwoty zawartej  w 
umowie.

2) Każdej  ze  stron  przysługuje  prawo  do  rozwiązania  umowy bez  zachowania  okresu  wypowiedzenia  za 
porozumieniem stron

3) W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego i ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych.

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

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

§ 8.
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 i Zlecającego o zmianie adresu , korespondencję 
kierowaną pod adresem Wykonawcy w ust. 1 uważać się będzie za doręczoną prawidłowo

a
………………………… …………………………

Zamawiający Wykonawca
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