
Załącznik nr  7.2  do siwz
                        Egz. nr …….

ZZ-2380-122/14
 - wzór umowy - 

 Umowa nr ZZ-............................./2014

zawarta  w dniu……………………. 2014 r. 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
..........................................................................................................................................
reprezentowaną przez: 
..........................................................................................................................................
zwaną dalej „Wykonawcą”
po  przeprowadzeniu  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu
nieograniczonego    numer sprawy ZZ-2380-122/14 na podstawie ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014r. poz. 423)
o następującej treści:

§ 1.

1. Przedmiotem  umowy  jest  dostawa  pałek  wielofunkcyjnych  typu  „Tonfa”  w  ilości  …..  szt.
i  uchwytów  do  pałki  Tonfa  w  ilości  ….  szt.  fabrycznie  nowych  wykonanych  zgodnie  ze
„Specyfikacją techniczną  Pałka wielofunkcyjna typu „Tonfa” stanowiąca załącznik nr  1. 

2. Wartość brutto przedmiotu umowy Strony ustalają na kwotę ……..… zł. (słownie zł: …….…....….),
która obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją umowy, w tym opłaty i podatki, opłaty celne,
koszty opakowania oraz ewentualne upusty i rabaty, a także koszty dostawy (transportu) przedmiotu
umowy do magazynu Zamawiającego.

§ 2.

1. Wykonawca zobowiązuje się  sprzedać i  dostarczyć przedmiot  umowy   w rozbiciu na ilości  do
poszczególnych komend załącznik nr 3.

2. O  terminie  dostawy  przedmiotu  umowy  Wykonawca  powiadomi  Zamawiającego  faksem  na  nr
(……………..),  z  wyprzedzeniem  minimum  5  dni  roboczych  (pn.  –  pt.  w  godz.  8.00-15.00),
wysyłając informację o planowanej dacie dostawy. Termin dostawy musi uwzględniać konieczność
dokonania odbioru, o którym mowa w ust. 5.

3. Przedmiot  umowy  zostanie  oznakowany  i  dostarczony  przez  Wykonawcę  w  standardowych
opakowaniach,  bezzwrotnych,  odpowiadających  właściwościom  przedmiotu  umowy
i zabezpieczającymi go przed uszkodzeniami w czasie transportu i przechowywania.

4. Dostawa  przedmiotu  umowy  do  magazynu  Zamawiającego  nastąpi  jedną  dostawą  zgodnie
z załącznikiem nr 4.

5. Odbiór zostanie dokonany w terminie nie przekraczającym 5 dni roboczych (pn. – pt. w godz. 8.30-
14.30), licząc od dnia zdeponowania przedmiotu umowy w magazynie Zamawiającego.

6. Z czynności, o których mowa w ust. 5 zostanie sporządzony protokół odbioru ilościowego załącznik
nr 2. Protokół zostanie sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisany przez
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy – załącznik nr 4.

7. Odbiór przedmiotu umowy polegał będzie na przeprowadzeniu odbioru dostawy oraz sprawdzeniu:
1) dokumentów z badań wytrzymałościowych, o których mowa w zał. nr 1 do umowy,
2) zgodności z  opisem parametrów konstrukcyjno-technicznych, o których mowa w zał. nr 1 do

umowy,
3) ilości przedmiotu umowy.



8. Wymagany końcowy termin wykonania umowy – 30.10.2014r.,  przy czym za termin wykonania
umowy przyjmuje się datę podpisania bez zastrzeżeń protokołu, o którym mowa w ust. 6.

9. Pozytywny  wynik  odbioru  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  odpowiedzialności  za  wady  ujawnione
w terminie późniejszym.

10. Do czasu przeprowadzenia  przez  Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy,  ryzyko wszelkich
niebezpieczeństw związanych z jego ewentualnym uszkodzeniem lub utratą ponosi Wykonawca.

§ 3.

1. Płatność za przedmiot umowy będzie dokonana przelewem na rachunek Wykonawcy w ciągu 30 dni
od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z podpisanym bez
zastrzeżeń protokołem, o którym mowa w § 2 ust. 6. 

2. Wykonawca wystawi fakturę VAT, wskazując jako płatnika:

1) Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy            ………………. zł brutto
ul. Powstańców Wielkopolskich 7
85 -090 Bydgoszcz

2) Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku                  ……………….. zł brutto
       ul. Okopowa 15
      80-819 Gdańsk

3) Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach                   ……………….. zł brutto
ul. Seminaryjska 12
25-372 Kielce

4) Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie                  ………………. zł brutto
ul. Mogilska 19
31-571 Kraków

5) Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie                    ……………….. zł brutto
ul. Narutowicza 73
20-019 Lublin

6) Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi                        ………………... zł brutto
ul. Lutomierska 108/112
91-048 Łódź

7) Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie                  ………………… zł brutto
                  ul. Partyzantów 6/8
                  10-959 Olsztyn 
                  

8) Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu                  ………………… zł brutto
ul. Kochanowskiego 2a
60-844 Poznań

9) Komenda Wojewódzka Policji w Opolu                       ………………… zł brutto
ul. Korfantego 2
45-077  Opole 

10) Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie                ………………… zł brutto
ul. Dąbrowskiego 30 
35-036  Rzeszów

11) Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie                ………………… zł brutto
ul. Małopolska 47
70-515 Szczecin



12) Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu              ………………… zł brutto
ul. Podwale 31-33
50-040 Wrocław

W  celu  sprawowania  kontroli  nad  realizacją  umowy,  do  Komendy  Wojewódzkiej  Policji
w  Szczecinie  Wykonawca  zobowiązany  będzie  dostarczyć  kopie  faktur  obciążających
poszczególne komendy wraz z podpisanym przez uprawnione osoby egzemplarzem protokołu
odbioru asortymentu.

3. Podstawą wystawienia faktury jest podpisane bez zastrzeżeń protokołu, o którym mowa w § 2
ust. 6.

4. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.
5. Wszelkie  roszczenia  finansowe  między  Zamawiającym  a  Wykonawcą  będą  prowadzone

wyłącznie w złotych polskich.

§ 4.

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony Zamawiającemu przedmiot umowy będzie fabrycznie
nowy, oraz wolny od wad fizycznych i prawnych.

2. Na dostarczony przedmiot  umowy Wykonawca udziela minimum 24 miesięcznej  gwarancji.
Początkowy termin  gwarancji  rozpocznie  się  od  dnia  podpisania  bez  zastrzeżeń  protokołu,
o którym mowa w § 2 ust. 8 ostatniej dostawy przedmiotu umowy.

3. W przypadku  stwierdzenia  wad  jakościowych,  w  okresie  objętym  gwarancją  Zamawiający
zgłosi niezwłocznie, pisemnie reklamację do Wykonawcy.

4. Załatwienie  reklamacji,  o  której  mowa  w  ust.  3,  następować  będzie  poprzez  wymianę
wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad, na koszt Wykonawcy, w terminie 14 dni od
daty jej zgłoszenia. Okres gwarancji określony w ust. 2 dla wymienionego przedmiotu umowy,
biegnie na nowo od chwili jego dostarczenia.

§ 5.

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Wykonawca zobowiązuje się
zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:
1) 20% wartości brutto nie zrealizowanego przedmiotu umowy, w razie odstąpienia w całości

lub  części  od  umowy z  powodu  okoliczności,  za  które  odpowiedzialność  spoczywa  na
Wykonawcy,

2) 0,2%  wartości  brutto  za  zwłokę  w  niedostarczeniu   przedmiotu  umowy  w  terminie
określonym w § 2 ust. 8, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

3) 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy zgłoszonego jako wadliwy, nie wymieniony na
wolny od wad, w terminie o którym mowa w § 4 ust. 4, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

2. Ustalenia zawarte w ust. 1 pkt 1 nie ograniczają dochodzenia przez Zamawiającego roszczeń
odszkodowawczych  na  zasadach  ogólnych,  jeżeli  poniesiona  szkoda  przewyższy  wysokość
ustalonej kary umownej.

3. Zamawiający  może  egzekwować  kary  umowne  przy  opłacaniu  faktury  za  nieterminową
realizację przedmiotu umowy.

4. zapłata  kary  umownej  określonej  w  ust.  1  pkt.  2  nie  zwalnia  Wykonawcy  z  obowiązku
dostarczenia przedmiotu umowy.

§ 6.

1. Strony przewidują możliwość dokonania zmian w treści umowy w stosunku do treści oferty
Wykonawcy w sytuacji, gdy:
1) powstała  możliwość  zastosowania  nowszych  i  korzystniejszych  dla  Zamawiającego

rozwiązań technologicznych lub technicznych, niż istniejące w chwili podpisania umowy,
2) realizacja przedmiotu umowy wymaga stosownych dokumentów z urzędów administracji

państwowej, a z przyczyn niezależnych od Wykonawcy niemożliwe było uzyskanie tych
dokumentów w terminach przewidzianych w przepisach prawa,



3) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest korzystna
dla Zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności. 

§7.

1. Wykonawca  posiada  koncesję  nr  ………  z  dnia   ……….  na  prowadzenie  działalności
gospodarczej  w  zakresie  objętym niniejszą  umową  –  wydaną  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  22
czerwca  2001r.  o  wykonywaniu działalności  gospodarczej  w zakresie  wytwarzania  i  obrotu
materiałami  wybuchowymi,  bronią,  amunicją  oraz  wyrobami  i  technologią  o  przeznaczeniu
wojskowym  lub  policyjnym  (Dz.  U.  z  2012r.,   poz.  1017  z  2013r.  poz.  1650.)  oraz
Rozporządzeniem  Rady  Ministrów  z  dnia  03  grudnia  2001  r.  w  sprawie  rodzajów  broni
i  amunicji  oraz  wyrobów    i  technologii  o  przeznaczeniu  wojskowym lub policyjnym,  na
których wytwarzanie lub obrót  jest  wymagana koncesja  (Dz.  U. z  2001,  nr  145,  poz.  1625
z późn. zm.).

2. Wykonawca zapewnia, że korzysta z praw własności przemysłowej i intelektualnej, związanych
z przedmiotem niniejszej umowy w sposób zgodny z normami ustalonymi w ustawie z dnia 30
czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. nr 119, poz. 1117
z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(tekst jednolity Dz.U. z 2006r. nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie zobowiązania wynikające
z praw własności przemysłowej, w szczególności patentów, praw ochronnych, jak również praw
autorskich oraz praw pokrewnych, ponosi Wykonawca.

3. W  sprawach  nieuregulowanych  umową  zastosowanie  mają  obowiązujące  przepisy  ustawy
z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy
z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.,  poz. 907,
984,1047  i  1473  oraz  z  2014r.  poz.  423).  Właściwym  do  rozstrzygania  sporów pomiędzy
stronami będzie Sąd powszechny dla siedziby Zamawiającego.

4. Wykonawca  nie  może  zlecić  cesji  wierzytelności  wynikających  z  umowy  na  rzecz  osób
trzecich, wyjątkiem banku, kredytującego wykonawcę w zakresie niniejszej umowy.

5. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach,  z  których trzy otrzymuje
zamawiający, a jeden Wykonawca.  

     ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

........................................                        .............................................

Załączniki do umowy:
1. Opis przedmiotu umowy pałka wielofunkcyjna TONFA,
2. Wzór protokołu odbioru ilościowego,  
3. Wykaz jednostek Policji wraz z zapotrzebowaniem.
4. Wykaz adresów odbiorców i osób do kontaktów.



Załącznik nr 1 
     do umowy nr …………

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PAŁKA WIELOFUNKCYJNA „TONFA”

1. Wymagania ogólne

1) Pałka wielofunkcyjna typu „TONFA” jest pałką sztywną, wykonaną z tworzywa    w kolorze
czarnym i składa się z:
-  rękojeści,
-  końca rękojeści,
-  ramienia krótkiego,
-  końca ramienia krótkiego,
-  gardy,
-  ramienia długiego,
-  końca ramienia długiego.

2)  Konstrukcja i materiał z jakiego wykonana jest pałka musi umożliwiać wykonywanie   
     technik obrotowych.

2. Parametry techniczne

1) długość całkowita   - 600 mm,

2) średnica pałki          - 30 mm,

3) długość rękojeści    - 150 mm,

4) masa pałki               - 600 g,

5) barwa                       - czarna-matowa,

6) materiał                    - tworzywo sztuczne,

7) kształt                       - wzór wyrobu znajduje się do wglądu u Zamawiającego

3. Parametry wytrzymałościowe pałki wielofunkcyjnej „Tonfa”

1) Badania statyczne
Badania statyczne przeprowadzić przy obciążeniu statycznym P=1,5 [kN] zamocowaniu pałki
wg rys. nr 1 i 2.
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Uwaga:
Wartość siły przy której nie mogą wystąpić trwałe odkształcenia min. 1,5 kN

2) Badania dynamiczne
       Badania dynamiczne wykonać na pałce zamocowanej jak na rys. 1 i 2 zrzucając ciężarek   

                    w kształcie walca o masie 5 [kg] z wysokości 1 [m].

       Badania statyczne i dynamiczne należy wykonać:
       -  po 24 h wymrażaniu pałki w temperaturze                  t =  -40  [˚C]
       -  po 24 h wygrzewaniu pałki w temperaturze                 t =  +50  [˚C]  
       -  po 24 h termostatowaniu w temperaturze pokojowej  t =  +20  [˚C]   

4. Uchwyt do pałki wielofunkcyjnej „Tonfa”

1) Uchwyt do mocowania pałki wielofunkcyjnej typu „Tonfa” na pas główny.
Element łączący uchwyt z pasem wykonany z taśmy w kolorze czarnym.

2) Uchwyt musi umożliwiać łatwe wkładanie i wyjmowanie pałki.

3) Konstrukcja uchwytu musi uniemożliwiać obracanie się pałki po jej włożeniu  i utrzymywać pał-
kę w jednym położeniu.

4) Uchwyt na pałkę musi być wykonany z metalu ( lakierowany lub oksydowany na kolor czarny).

5. Wymagania gwarancyjne:
Gwarancja minimum 24 miesiące od daty dostawy do Zamawiającego
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Załącznik nr 2
do umowy nr  ……….

Protokół odbioru jakościowo-ilościowego

Miejsce dokonania odbioru:  ………………………………………………………………

Data dokonania odbioru: ………………………………………………………………….

Ze strony Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..
/imię i nazwisko osoby upoważnionej/

Lp. Asortyment Jednostka miary Ilość Uwagi

1 Pałka wielofunkcyjna Tonfa
Uchwyt do pałki Tonfa

szt.
szt.

Potwierdzenie dostawy:

Wykonawca                                                                                                       Odbiorca



    Załącznik nr 3

     do umowy ………….

WYKAZ JEDNOSTEK POLICJI WRAZ Z ZAPOTRZEBOWANIEM
NA PAŁKĘ WIELOFUNKCYJNĄ TONFA

L.p
.

Jednostka Sprzęt Ilość sztuk

1. KWP w Bydgoszczy
pałka wielofunkcyjna Tonfa
uchwyt do pałki Tonfa

150
150

2. KWP w Gdańsku
pałka wielofunkcyjna Tonfa
uchwyt do pałki Tonfa

400
400

3. KWP w Kielcach
pałka wielofunkcyjna Tonfa
uchwyt do pałki Tonfa

300
300

4. KWP w Krakowie
pałka wielofunkcyjna Tonfa
uchwyt do pałki Tonfa

450
250

5. KWP w Lublinie
pałka wielofunkcyjna Tonfa
uchwyt do pałki Tonfa

100
100

6. KWP w Łodzi
pałka wielofunkcyjna Tonfa
uchwyt do pałki Tonfa

600
600

7. KWP w Olsztynie
pałka wielofunkcyjna Tonfa
uchwyt do pałki Tonfa

50
50

8. KWP w Opolu
pałka wielofunkcyjna Tonfa
uchwyt do pałki Tonfa

50
50

9. KWP w Poznaniu
pałka wielofunkcyjna Tonfa
uchwyt do pałki Tonfa

700
700

10. KWP w Rzeszowie
pałka wielofunkcyjna Tonfa
uchwyt do pałki Tonfa

100
100

11. KWP w Szczecinie
pałka wielofunkcyjna Tonfa
uchwyt do pałki Tonfa

250
250

12. KWP we Wrocławiu
pałka wielofunkcyjna Tonfa
uchwyt do pałki Tonfa

200
200


