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Załącznik nr 7 do siwz 
 

Egz. Nr ….. 
ZZ-2380-134/15 

- WZÓR UMOWY – 
 

UMOWA nr ZZ-………/2015 
 

zawarta w dniu .................................2015 r. w Szczecinie pomiędzy: 

Skarbem Państwa - Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie  
z siedzibą przy ul. Małopolskiej 47, 70-515 Szczecin,  
NIP 851-030-96-92, REGON 810903040, 
reprezentowanym przez: 
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. 
 

Podstawa prawna zawarcia Umowy 
 
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 2013r. poz. 907 ze 
zm.), zwana dalej „Ustawą”. 
 

§ 1 
Przedmiot Umowy 

 
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa 13 (trzynastu) kompletów radiolinii wraz 

z elementami montażowymi stanowiącymi fabryczne ukompletowanie oraz urządzeniami 
zasilającymi. 

2. Na Przedmiot Umowy składają się również: 
a. dostarczenie licencji, instrukcji obsługi i kart gwarancyjnych; 
b. udzielenie gwarancji i zapewnienie serwisu gwarancyjnego na zasadach 

określonych w § 6 Umowy. 
3. Szczegółowy Opis Przedmiotu Umowy zawiera Załącznik nr 1, stanowiący integralną 

część Umowy. 
4. Specyfikację ilościowo-cenową zawiera Załącznik nr 3, stanowiący integralną część 

Umowy. 
5. Strony zgodnie oświadczają, że dokumentacja o której mowa w ust. 2 lit. a. nie stanowi 

utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
6. Dostarczony sprzęt posiada deklarację „CE”. 
7. Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wymogów w zakresie zapewnienia 

efektywności energetycznej dostarczanych urządzeń, wynikających z Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 106/2008 z dnia 15.01.2008 w sprawie 
wspólnotowego programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych. 

8. Ilekroć w dalszych postanowieniach Umowy mowa jest o radioliniach bez bliższego 
oznaczenia, należy przez to rozumieć Przedmiot Umowy. 
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§ 2 

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. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt będzie fabrycznie nowy, wolny od wad 
fizycznych i prawnych, wyprodukowany nie wcześniej niż 01 stycznia 2014r, pochodzący 
z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski lub Unii Europejskiej. 

3. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność sprzętu oraz 
uprawnienia wynikające z licencji oraz wszelkie prawa autorskie i prawa pokrewne, które 
mogłyby mu przysługiwać w związku z realizacją Umowy, a Zamawiający zobowiązuje się 
je przyjąć i zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie wynikające z Umowy. 

4. Wydanie Zamawiającemu sprzętu stanowiącego Przedmiot Umowy nastąpi z chwilą 
dokonania odbioru na zasadach określonych w § 4 Umowy. 

 
§ 3 

Termin i warunki wykonania Umowy 
 
1. Wykonawca dostarczy sprzęt oraz dokumenty i nośniki danych stanowiące Przedmiot 

Umowy w terminie do 23 grudnia 2015r. przy użyciu własnych środków transportu i na 
własny koszt do magazynu Wydziału Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Szczecinie przy ul. Santockiej 36, w godzinach od 08:00 do 15:00 w dzień 
roboczy. O planowanym terminie dostawy Wykonawca powiadomi Zamawiającego 
przynajmniej 3 dni robocze wcześniej. 

2. Za datę wykonania Umowy przyjmuje się datę podpisania bez zastrzeżeń przez 
przedstawicieli Stron Protokołu Odbioru, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Umowy. 

3. Wszystkie czynności związane z odbiorami muszą zakończyć się w terminie wskazanym 
w ust. 1. 

4. W razie nie dostarczenia Sprzętu w terminie i na warunkach określonych w ust. 1, 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy bez wyznaczenia 
Wykonawcy dodatkowego terminu na wykonanie Przedmiotu Umowy. 

 
§ 4 

Odbiór 
 
1. Dostarczony przez Wykonawcę sprzęt stanowiący Przedmiot Umowy, będzie podlegał 

odbiorowi poprzez stwierdzenie zgodności z Formularzem Kalkulacji Cenowej . 
2. Odbiór zostanie dokonany w dniu i miejscu dostawy. 
3. Zamawiający nie przewiduje odbiorów częściowych. 
4. Potwierdzeniem dokonania odbioru będzie wynik pozytywny wskazany w Protokole 

Odbioru. 
5. W przypadku stwierdzenia podczas czynności odbiorczych niezgodności ze Specyfikacją 

ilościowo – cenową Zamawiający nie dokona odbioru, umieszczając w Protokole Odbioru 
stosowne zastrzeżenia określające rodzaj i liczbę braków lub błędów. 

6. Dokonanie odbioru przez Zamawiającego nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy 
z tytułu nienależytego wykonania Umowy, a w szczególności nie wyłącza 
odpowiedzialności za wady lub usterki sprzętu stwierdzone w okresie gwarancji. 

 
§ 5 

Płatności 
 
1. Wartość Przedmiotu Umowy określonego w § 1, Strony ustalają na kwotę brutto 

…………………. zł (słownie złotych  ……..……………………………………………………… 
00/100). Podana kwota zawiera podatek VAT. 

2. Wartość Przedmiotu Umowy brutto obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją 
Umowy, w tym koszty wszelkich opłat i podatków, opłat celnych, kosztów dostawy, 
opakowania oraz ewentualnych upustów i rabatów. 

3. Podstawą do dokonania płatności będzie faktura VAT prawidłowo wystawiona na 
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podstawie Protokołu Odbioru z wynikiem pozytywnym, sporządzonego bez uwag zgodnie 
ze wzorem zawartym w Załączniku nr 2 i zatwierdzonego przez Naczelnika Wydziału 
Łączności i Informatyki KWP w Szczecinie. 

4. Wykonawca wystawi jedną fakturę VAT z 21 dniowym terminem płatności, wskazując jako 
płatnika: Komendę Wojewódzką Policji, 70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47, 
NIP 851-030-96-92, REGON 810903040 i dostarczy ją na adres: Wydział Łączności 
i Informatyki, KWP w Szczecinie, 70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47.  

5. Zamawiający nie przewiduje płatności częściowych. 
6. Za datę dokonania płatności Strony będą uważały datę złożenia przez Zamawiającego 

w banku polecenia przelewu na konto wskazane przez Wykonawcę. 
7. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i jest uprawniony do wystawiania 

faktur VAT. 
8. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu 

Zamawiającego. 
9. Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone 

wyłącznie w złotych polskich. 
 

§ 6 
Gwarancja i serwis 

 
1. Wykonawca gwarantuje prawidłowe działanie dostarczonych urządzeń, przez okres 

……………………………………….. od daty pozytywnego odbioru Przedmiotu Umowy, 
wskazanej w Protokole Odbioru. 

2. W okresie gwarancji Wykonawca zdiagnozuje uszkodzenia, usunie awarie lub dokona 
naprawy w terminie 3 dni od momentu otrzymania zgłoszenia. 

3. W okresie gwarancji Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia awarii drogą faksową 
przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 

4. W przypadku przekroczenia terminu określonego w ust. 2 Wykonawca jest zobowiązany 
na swój koszt dostarczyć, a w razie potrzeby zainstalować i uruchomić urządzenie 
zastępcze, co najmniej równoważne uszkodzonemu. 

5. W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z obowiązków wynikających z ust. 2 
lub ust. 4 Zamawiający będzie miał prawo powierzyć naprawę innemu wykonawcy na 
koszt i ryzyko Wykonawcy, bez obowiązku uzyskania zgody sądu. 

6. Strony ustalają okres rękojmi równy okresowi gwarancji. 
 

§ 7 
Wymiana elementów radiolinii 

 
1. W przypadku gdyby dostarczone elementy radiolinii nie umożliwiały wykorzystania we 

wszystkich kanałach w ramach odpowiadającego im planu częstotliwości (38A14) 
Zamawiający będzie miał prawo w terminie 12 miesięcy od daty odbioru do bezpłatnej 
wymiany tych elementów radiolinii. 

2. Zamawiający będzie miał prawo skorzystać z uprawnienia wymiany elementów radiolinii 
jedynie w koniecznym zakresie i wtedy, kiedy pozostające w jego dyspozycji, 
niezainstalowane elementy radiolinii nie będą mogły pracować w kanale przydzielonym 
Zamawiającemu przez właściwy organ. 

3. Razem z żądaniem wymiany Zamawiający wskaże kanał, do którego będą musiały być 
przystosowane nowe elementy radiolinii. 

4. Elementy oddawane Wykonawcy będą nie używane, w stanie takim w jakim były 
dostarczone. 

5. W ramach wymiany Wykonawca dostarczy elementy umożliwiające pracę w kanale 
wskazanym przez Zamawiającego. Dostarczone elementy będą spełniały wszystkie 
wymagania wynikające z niniejszej Umowy i będą w pełni współpracowały z pozostałymi 
elementami kompletu radiolinii oraz z tą samą aplikacją zarządzającą. 

6. Wymiana elementów radiolinii będzie dokonywana w miejscu i na zasadach jak dostawa, 
w terminie 60 dni od daty zażądania wymiany przez Zamawiającego. 

7. Za datę żądania wymiany Strony uznają datę wysłania żądania przez Zamawiającego. 
8. Koszty dostarczenia elementów do wymiany oraz odbioru elementów wymienianych 

poniesie Wykonawca. 
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9. Elementy radiolinii dostarczone w ramach wymiany będą objęte gwarancją przysługującą 
elementom wymienianym. 

 
§ 8 

Kary 
 
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub innym 

osobom w związku z realizacją niniejszej Umowy. Odpowiedzialność Wykonawcy 
obejmuje również szkody wyrządzone przez osoby, którymi Wykonawca posłużył się przy 
wykonywaniu Umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych w wysokości: 
a. 10% wartości brutto Przedmiotu umowy z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania Przedmiotu Umowy; 
b. 0,5% wartości brutto Przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia 

w wykonaniu Przedmiotu Umowy; 
c. 0,5% wartości brutto Przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia 

w wykonaniu naprawy gwarancyjnej. 
3. Wykonawca zastrzega sobie prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 10% 

wartości brutto Przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia od umowy z winy 
Zamawiającego. 

4. Zapłata kary umownej, o której mowa w ust.1 pkt b. nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 
wykonania Przedmiotu Umowy. 

5. Niezależnie od kar umownych określonych w ust. 2 i 3, 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. Za Siłę Wyższą nie uznaje się 
niedotrzymania zobowiązań przez kontrahenta – dostawcę Wykonawcy. 

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

10. W razie zaistnienia Siły Wyższej wpływającej na termin realizacji Umowy, Strony 
zobowiązują się w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia zawiadomienia, 
o którym mowa w ust. 9, ustalić nowy termin wykonania Umowy lub ewentualnie podjąć 
decyzję o odstąpieniu od Umowy za porozumieniem Stron. 

 
§ 9 

Zmiany Umowy 
 
1. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w treści Umowy w stosunku do treści 

oferty Wykonawcy w sytuacji gdy: 
a. powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego 

rozwiązań w zakresie oprogramowania, modelu/typu sprzętu, w przypadku 
zakończenia produkcji lub braku dostępności na rynku, pod warunkiem, że 
urządzenie będzie posiadało parametry nie gorsze od oferowanego modelu i nie 
spowoduje to podwyższenia ceny Umowy; 

b. po zawarciu Umowy doszło do wydłużenia okresu gwarancyjnego przez producenta; 
c. niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, w tym terminu wykonania 

Umowy o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego oraz konieczna w celu 
prawidłowego wykonania Umowy; 

d. wystąpiła zmiana sposobu finansowania przedsięwzięcia. 
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 wymagają zgody obu Stron i muszą być dokonywane 

w formie pisemnej w postaci Aneksu, pod rygorem nieważności. 
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§ 10 

Inne postanowienia 
 
1. Przy prowadzeniu korespondencji w sprawach związanych z realizacją Umowy 

obowiązuje forma pisemna. 
2. Ustala się dane kontaktowe: 

a. Dane Zamawiającego: 
Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie 
Wydział Łączności i Informatyki 
ul. Małopolska 47, 70-515 szczecin 
tel. 91 82 11 625 
faks: 91 82 11 613 

 
b. Dane Wykonawcy: 

…………………….… 
tel. ………………….. 
faks: ………………… 
email: ……………..… 

 
§ 11 

Postanowienia końcowe 
 
1. Zmiany treści Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności 

takiej zmiany. 
2. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności 

wynikających z niniejszej Umowy. 
3. W sprawach nieuregulowanych w treści Umowy mają zastosowanie przepisy prawa 

powszechnego 
4. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej Umowy podlegają pod orzecznictwo sądu 

powszechnego właściwego dla Zamawiającego. 
5. Załączniki stanowiące integralną część Umowy: 

a. Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Umowy; 
b. Załącznik nr 2 – Wzór Protokołu Odbioru; 
c. Załącznik nr 3 – Formularz Kalkulacji Cenowej. 

6. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy postanowieniami zawartymi 
w załącznikach a warunkami ustalonymi w Umowie, wiążące są postanowienia Umowy. 

7. Umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 (dwa) 
egzemplarze otrzymuje Zamawiający i 1 (jeden) egzemplarz otrzymuje Wykonawca. 

 
 
 
 
 
 
 
 ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 
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Załącznik nr 2 
do Umowy nr …………………… 

 
 

Protokół Odbioru 
 
Miejsce dokonania odbioru: ........………………………………………………………………........ 
Data dokonania odbioru: …………............................................................................................... 
 
Zamawiający: 
Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin 
 
Wykonawca: 
…………………………………………………. 
 
Przedmiotem odbioru jest: 
 

L.p. Nazwa przedmiotu 
Jednostka 

miary 
Ilość Nr seryjny 

Uwagi 
(w tym zakres kanałów) 

 
 

    
 

     
 

     
 

     
 

     
 

 
 
Komisja do odbioru przedmiotu zamówienia w składzie: 
 1. ............................................................ 1. ............................................................ 
 2. ............................................................ 2. ............................................................ 
 3. ............................................................ 3. ............................................................ 
 (ze strony Zamawiającego) (ze strony Wykonawcy) 

przeprowadziła czynności kontrolne i stwierdza kompletność*) / niekompletność*) dostarczonego 
produktu. 
 
Uwagi ………………………………………………………………….…………………………………… 
…………………………………………………………………….………………………………………… 
…………………………………………………………………….………………………………………… 
…………………………………………………………………….………………………………………… 
 
 
Końcowy wynik odbioru: 

• Pozytywny *) 
• Negatywny *) 

 
 
Podpisy Komisji do odbioru przedmiotu zamówienia: 
 
 1. ............................................................ 1. ............................................................ 
 
 2. ............................................................ 2. ............................................................ 
 
 3. ............................................................ 3. ............................................................ 
 (ze strony Zamawiającego) (ze strony Wykonawcy) 

 

*) niewłaściwe skreślić 


