
Załącznik nr  7  do siwz
                        Egz. nr …….

ZZ-2380-138/14
 - 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-2380-138/14 na podstawie ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) o następującej treści:

§ 1.

1. Przedmiotem  umowy  jest  dostawa  fabrycznie  nowych  pałek  teleskopowych  typu  ………….
wykonanych zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy, w  ilości 50 szt., zwanych dalej przedmiotem
umowy.

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 tj:

1) Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy                                        10 szt.
      ul. Iławska 1
      85-720 Bydgoszcz

2) Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie                                           20 szt.
      ul. Małopolska 47
      70-515 Szczecin
      
3) Centrum Szkolenia Policji w Legionowie                                               20 szt.
      ul. Zegrzyńska 121
      05-119 Legionowo

 
2. O terminie dostawy przedmiotu umowy Wykonawca powiadomi Zamawiającego faksem na numer

wskazany w załączniku nr 3 do umowy, 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  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 3.

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. Protokół
zostanie sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisany przez upoważnionych
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy – załącznik nr 3

7. 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

8. W  razie  nie  dostarczenia  przedmiotu  umowy  w  terminie  określonym  w  ust.  7,  Zamawiający
zastrzega  sobie  prawo  do  odstąpienia  od  umowy lub  w  części  bez  wyznaczenia  dodatkowego
terminu, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

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 wraz  z  podpisanym bez
zastrzeżeń protokołem, o którym mowa  w   § 2  ust. 6.

2. Wykonawca wystawi fakturę VAT,  na każdą z komend oddzielnie na wartość brutto j.n.:

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

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

3) Centrum Szkolenia Policji w Legionowie                       ………………. zł brutto
ul. Zegrzyńska 121
05-119 Legionowo

                 W  celu  sprawowania kontroli  nad realizacją umowy przez  Komendę Wojewódzką  Policji
                 w  Szczecinie,  Wykonawca  zobowiązany  będzie  dostarczyć  kopie  faktur  obciążających 
                  poszczególne komendy wraz 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   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

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

Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:
Załącznik nr 1 – „Specyfikacja techniczna. Pałka teleskopowa BONOVI EKA 21 lub równoważna”.
Załącznik nr 2 – Wzór protokołu odbioru ilościowego.
Załącznik nr 3 – Wykaz adresów i osób do kontaktów.

 



Załącznik nr 1
                                   

do umowy nr ZZ-………./2014

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
PAŁKA TELESKOPOWA BONOWI EKA 21 LUB RÓWNOWAŻNA

Wymiary pałki:

 długość po złożeniu: 210 – 215 mm

  długość po rozłożeniu : 505 - 510 mm

  średnica zewnętrzna uchwytu: 27 - 29 mm

  średnica środkowego członu: 20 – 22 mm

  średnica przedniego członu: 18 – 20 mm

  masa  pałki:  530 – 555 g 

Parametry techniczne:

 Pałka musi składać się z trzech elementów ( pałka trójczłonowa)

 Demontowalny  pierścień zapobiegający zsuwaniu się dłoni z części chwytowej pałki

 Pałka musi być pokryta trwale czarną farbą, odporną na uszkodzenia mechaniczne

 Część chwytowa pałki musi być pokryta warstwą gumy ukształtowanej w sposób zapewniający pew-
ne i komfortowe trzymanie pałki w dłoni

 Część pałki podlegające obciążeniom tj.: uchwyt, człon środkowy i przedni, muszą być wykonane
ze stali o wysokiej wytrzymałości (nie niższej niż dla 42 CRMo4)

 Pałka musi być wyposażona w pierścienie poślizgowe w przejściach pomiędzy kolejnymi częściami
pałki, zapewniające ciche rozłożenie i złożenie pałki

 Pałka musi posiadać mechaniczną blokadę złożenia, umiejscowioną w jej tylnej części, po wciśnię-
ciu której dopiero następuje złożenie pałki

 Wszystkie  zastosowane  w  pałce  materiały  muszą  być  odporne  na:  działanie  temperatury
w zakresie  -400C do  +700C, trudnopalne (podatność na ogień wg normy DIN 53 438) lub samo ga-
snące

 Wszystkie zastosowane w pałce materiały muszą być odporne na działanie związków chemicznych
oraz korozję i działanie czasu

 Każda pałka musi być wyposażona w obrotowy pokrowiec w kolorze czarnym do montażu na pasie. 

Wymagania gwarancyjne:
Gwarancja minimum 24 miesiące od daty dostawy do Zamawiającego



Załącznik nr 2

do umowy nr ZZ-  ………./2014

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 teleskopowa typ  
……………………..

szt.

Potwierdzenie dostawy:

Wykonawca                                                                                                       Odbiorca



Załącznik nr 3

do umowy nr ZZ- …………./2014

 WYKAZ ADRESÓW ODBIORCÓW I OSÓB DO KONTAKTÓW

L.p. Jednostka Policji Wyznaczona osoba
do kontaktów

Telefon
kontaktowy i faks

Osoby wyznaczone
do odbioru

Adres dostawy

1. KWP w 
Bydgoszczy

Jacek Dawidowicz
Maciej Wyciszkiewicz

Tel.  52 588 15 88
Faks 52 525 55 95

Jacek Dawidowicz
Maciej 
Wyciszkiewicz

85-720 Bydgoszcz
Ul. Iławska 1

2. KWP w Szczecinie Grzegorz Słowik Tel.  91 82 11 441
Faks 91 82 11 423

Krzysztof Grifka 71-083 Szczecin
Ul. Santocka 36 
Magazyn uzbrojenia

3. Centrum Szkolenia 
Policji w 
Legionowie

Małgorzata Karpeta Tel.  22 725 3167
        22 605 3167
Faks 22 605 3220

Marek Trzaskoma Centrum Szkolenia 
Policji    05-119 
Legionowo
Ul. Zegrzyńska 121 
Magazyn Uzbrojenia     


