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Załącznik nr 5 do siwz 
 

Egz. Nr 	.. 
ZZ-2380-130/16 

 
UMOWA nr ������ 

 
zawarta w Szczecinie w dniu ...................................  

 
pomiędzy: 
 
Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie, 
ul. Małopolska 47, 
70-515 Szczecin, 
reprezentowanym przez: 
Marka Jasztala – Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie 
zwanym dalej Zamawiającym, 
a 
								...			............  
reprezentowanym przez ................................................... . 
zwanym dalej Wykonawcą. 
 

§ 1 
Przedmiot Umowy 

 
1. Przedmiotem umowy jest usługa montażu i uruchomienia 11 przęseł radioliniowych 

z użyciem należących do Zamawiającego radiolinii Ceragon IP20G w relacjach pomiędzy 
Komendami Powiatowymi / Miejskimi Policji a Komendami Powiatowymi / Miejskimi 
Państwowej Straży Pożarnej w miejscowościach: Białogard, Drawsko Pomorskie, 
Goleniów, Gryfino, Kamień Pomorski, Łobez, Pyrzyce, Stargard, Szczecinek, Świdwin, 
Świnoujście. 

2. Zakres Umowy obejmuje: 
a) wykonanie opinii budowlanych masztów zlokalizowanych na obiektach wymienionych 

w ust. 1 w celu ustalenia dopuszczalności montażu urządzeń; 
b) wykonanie projektów łączy radioliniowych i instalacji TI oraz zasilania i uziemienia; 
c) pomoc Zamawiającemu w zakresie sporządzenia wniosku o przydział kanałów 

radiowych; 
d) montaż, wizowanie i uruchomienie urządzeń w docelowych lokalizacjach oraz 

integrację z siecią teleinformatyczną Zamawiającego; 
e) podłączenie zainstalowanych urządzeń do sieci zarządzania Zamawiającego; 

Zamawiający dysponuje aplikacją Net Master NMS; 
f) dostawę i aktywację licencji umożliwiających zarządzanie 20 urządzeniami w aplikacji 

zarządzania, o której mowa w lit. e); 
g) przeszkolenie czterech osób reprezentujących Zamawiającego w zakresie obsługi 

zamontowanych urządzeń radiowych oraz oprogramowania do zarządzania 
i monitorowania;  

h) wykonanie dokumentacji powykonawczej wybudowanych łączy; 
 
3. Szczegółowe Warunki Przedmiotu Umowy zawiera Załącznik nr 1, stanowiący integralną 

część Umowy. 
 

§ 2 
Termin wykonania Umowy 

 
1. Wykonawca wykona przedmiot Umowy do dnia 20 grudnia 2016 przy użyciu własnych 

środków transportu i na własny koszt. 
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2. Za datę wykonania Umowy przyjmuje się datę podpisania bez zastrzeżeń przez 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy Protokołu Odbioru Końcowego, którego 
wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. 

3. Faktura VAT zostanie dostarczona do siedziby Wydziału Łączności i Informatyki KWP w 
Szczecinie, ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
28.12.2016r 

4. W przypadku, gdy opóźnienie realizacji umowy przekroczy 30 dni w stosunku do terminu 
o którym mowa w ust. 1 Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze 
skutkiem natychmiastowym. 

 
 

§ 3 
Zasady wykonania 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 oświadcza, że jest przeszkolony przez producenta urządzeń o których mowa 
w § 1 ust. 1 w zakresie wszystkich czynności niezbędnych do realizacji przedmiotu 
Umowy. Jednocześnie Zamawiający oświadcza, że instalowane urządzenia są objęte 
gwarancją producenta, a Wykonawca oświadcza, że jego działania nie spowodują utraty 
tej gwarancji. 

3. Przed przystąpieniem do prac instalacyjnych Wykonawca wykona i przedstawi 
Naczelnikowi Wydziału Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Szczecinie do zaakceptowania: 
a) dokumentację wykonawczą łącza radioliniowego; 
b) opinię budowlaną stanu i wartości użytkowej masztu antenowego przewidzianego 

do użycia na potrzeby projektowanego łącza radioliniowego stwierdzającą 
dopuszczalność projektowanej instalacji. 

4. W przypadku gdyby z dokumentacji o której mowa w ust. 3 lit. a) wynikało, że nie jest 
możliwa budowa łącza radiolinii w relacji bezpośredniej Zamawiający po konsultacji 
z Wykonawcą może wskazać inny dostępny sobie bezpłatnie obiekt jako punkt pośredni 
oraz odstąpić od wykonania łącza w innej, wskazanej przez siebie lokalizacji (zachowanie 
liczby budowanych przęseł). W przypadku braku dostępnych bezpłatnie obiektów 
Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do odstąpienia od Umowy w części 
dotyczącej tej lokalizacji, na zasadach określonych w ust. 6. 

5. W przypadku gdyby z dokumentacji o której mowa w ust. 3 lit. b) wynikało, że nie jest 
możliwa budowa łącza w zamierzonym zakresie, a także nie istnieje techniczna 
możliwość montażu urządzeń na innej konstrukcji dostępnej na budynku Zamawiającemu 
będzie przysługiwało prawo do odstąpienia od Umowy w części dotyczącej tego przęsła, 
na zasadach określonych w ust. 6. 

6. W przypadku wystąpienia okoliczności uprawniających Zamawiającego do odstąpienia od 
Umowy w części dotyczącej wybranych przęseł Strony dokonają proporcjonalnego 
obniżenia wartości Przedmiotu Umowy o 1/11 (jedną jedenastą) za każde przęsło. 

7. Wykonawca przystąpi do właściwych prac instalacyjnych dopiero po uzyskaniu akceptacji 
dokumentacji o której mowa w ust. 3. 

8. W przypadku nie przydzielenia Zamawiającemu kanału radiowego do dnia 13 grudnia 
2016r. zakres prac dotyczących odpowiedniego przęsła zostanie pomniejszony o 
wizowanie anten i uruchomienie łącza, a wartość Przedmiotu Umowy zostanie 
pomniejszona o kwotę 								..�wpisać wartość „Wizowania” określoną w poz. 4 

kolumna 5  Formularza Kalkulacji Cenowej za każde przęsło. Wszelkie prace mechaniczno – 
montażowe oraz konfiguracja urządzeń w zakresie informatycznym zostaną wykonane. 

9. Wykonawca pobierze za pokwitowaniem urządzenia wraz z osprzętem stanowiącym 
ukompletowanie z magazynu Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Szczecinie, 
ul. Santocka 36. Pobrane urządzenia pozostają własnością Zamawiającego. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność materialną wobec Zamawiającego z tytułu utraty lub 
uszkodzenia urządzeń w czasie, kiedy będą w jego posiadaniu. 
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10. W ramach realizacji zadania Wykonawca dostarczy brakujące elementy niezbędne dla 
realizacji zadania (np. uchwyty, kable, złącza). Wykonawca oświadcza, że znany jest mu 
zakres czynności i dostaw niezbędnych do zrealizowania zadania w każdej z lokalizacji 
objętych Umową.   

11. W zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy Zamawiający będzie na wniosek i w imieniu 
Wykonawcy dokonywał uzgodnień z zarządcami budynków w których mają być 
instalowane urządzenia, w szczególności w celu zapewnienia Wykonawcy dostępu do 
masztów i pomieszczeń. Wykonawca będzie informował Zamawiającego o konieczności 
zapewnienia dostępu do wskazanych obiektów i we wskazanych dniach z wyprzedzeniem 
co najmniej 3 dni roboczych.  

12. Po zakończeniu prac Wykonawca jest zobowiązany przywrócić miejsca i pomieszczenia 
do stanu poprzedniego, a także zapewnić właściwe uszczelnienia w miejscu 
wprowadzania kabli do wnętrza budynków. 

13. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę oraz podwykonawców osób w 
oparciu o umowę o pracę, jeżeli spełnione są warunki stosunku pracy określone w art. 22 
§ 1 K.p. 

14. W terminie 5 dni roboczych od zawarcia Umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
pisemne oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w § 1 ust. 2. Oświadczenie to 
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności wykonują osoby 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju 
umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia 
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 

15. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lud podwykonawcę, Zamawiający zwróci się o przeprowadzenie kontroli 
przez Państwową Inspekcję Pracy. 

16. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Zamawiającego jest Zastępca 
Naczelnika Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Szczecinie – Paweł Maćkowiak, tel. 
(91) 82 11 625. 

17. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Wykonawcy jest 							.. 
 
 

§ 4 
Odbiory 

 
1. Odbiór prac instalacyjnych w poszczególnych lokalizacjach zostanie przeprowadzony po 

zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Dokonanie odbioru zostanie 
potwierdzone Protokołem Odbioru Lokalizacji, którego wzór stanowi Załącznik nr 2. 

2. Daty odbiorów wyznaczy Zamawiający. 
3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację, o której mowa w § 1 ust. 2 lit. h) 

najpóźniej z chwilą zgłoszenia gotowości do odbioru przęsła. 
4. Potwierdzeniem prawidłowego wykonania całości przedmiotu umowy będzie podpisany 

bez zastrzeżeń Protokół Odbioru Końcowego, którego wzór stanowi Załącznik nr 3. 
5. Podpisanie przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego bez zastrzeżeń nie 

ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania Umowy, 
w szczególności nie wyłącza odpowiedzialności za wady lub usterki. 

6. Strony wyrażają zgodę na obecność w czasie odbiorów przedstawicieli Państwowej 
Straży Pożarnej, a w razie wybudowania punktów pośrednich na obiektach należących do 
innych osób – również ich przedstawicieli. 

 
 

§ 5 
Gwarancja i serwis 

 
1. Wykonawca udziela 			 miesięcznej gwarancji na montaż, prace instalacyjne i 

licencje. Okres gwarancji liczy się od daty podpisania przez Zamawiającego Protokołu 
Końcowego bez uwag. 
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2. W przypadku stwierdzenia w czasie trwania okresu gwarancyjnego wad lub usterek 
Wykonawca usunie je w terminie 72 godzin liczonych od chwili powiadomienia przez 
Zamawiającego. Termin 72 godzin jest liczony w dniach roboczych – dni wolne i święta są 
wyłączone. 

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

4. W przypadku niepodjęcia przez Wykonawcę naprawy awarii w terminie wskazanym 
w ust. 2. Zamawiający będzie miał prawo powierzyć naprawę innej, wybranej przez siebie 
osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez obowiązku uzyskania zgody sądu. 

 
 

§ 6 
Płatności 

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

.................... zł (słownie złotych: ....................), co wraz z podatkiem VAT stanowi łącznie 

.................... zł brutto (słownie złotych: ....................). 
2. Wartość Przedmiotu Umowy brutto obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją 

Umowy, w tym koszty materiałów, transportu, magazynowania, sporządzenia 
dokumentacji, opinii i protokołów, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT. 

3. Podstawą do dokonania płatności będzie faktura VAT prawidłowo wystawiona na 
podstawie Protokołu Odbioru Końcowego sporządzonego bez uwag 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.  
 
 

§ 7 
Kary 

 
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu, 

jednostkom Państwowej Straży Pożarnej lub innym właścicielom obiektów na których 
będą prowadzone prace  oraz 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.2 lit. lit. b), c) nie zwalnia Wykonawcy 
z obowiązku wykonania Przedmiotu Umowy lub naprawy gwarancyjnej. 

5. Niezależnie od kar umownych określonych w ust. 2 i 3, Stronom przysługuje prawo 
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli poniesiona 
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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. Z tytułu nie wykonania obowiązku określonego w § 3 ust. 14 Zamawiający nałoży na 
Wykonawcę karę umowną w wysokości 30 % wartości brutto Przedmiotu umowy. 

 
 

§ 8 
Zmiany Umowy 

 
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian w formie aneksu do niniejszej umowy 

w przypadku: 
a. Siły wyższej; 
b. Braku możliwości wybudowania łączy w przypadkach opisanych w § 3 ust. 4, 5 i 8; 
c. Wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć w chwili podpisywania 

Umowy; 
d. Wystąpienia warunków pogodowych uniemożliwiających instalację lub 

uruchomienie radiolinii. 
2. Aneks wymieniony w ust. 1 może dotyczyć zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy 

lub zlecenia koniecznych do wykonania prac dodatkowych lub zmian w zakresie liczby lub 
relacji łączy lub zakresu prac i związanej z tym zmiany wynagrodzenia. 

 
 

§ 9 
Inne postanowienia 

 
1. Przy prowadzeniu korespondencji w sprawach związanych z realizacją Umowy 

obowiązuje forma pisemna, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3. 
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: 

												 
 
 

§ 10 
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. 
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5. Załączniki stanowiące integralną część Umowy: 
a) Załącznik nr 1 – Szczegółowe Warunki Przedmiotu Umowy; 
b) Załącznik nr 2 – Wzór Protokołu Odbioru Lokalizacji; 
c) Załącznik nr 3 – Wzór Protokołu Odbioru Końcowego. 

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

7. Umowę sporządzono w 4 (czterech) jednobrzmiących egzemplarzach, z których 3 (trzy) 
egzemplarze otrzymuje Zamawiający i 1 (jeden) egzemplarz otrzymuje Wykonawca. 

 
 
 ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 
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Załącznik nr 2 

do Umowy nr ....................... 
 

Protokół Odbioru Lokalizacji 

do Umowy nr ............................. z dnia.............r. 

 

Miejsce dokonania odbioru: ........																								........ 

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

 

Ze strony Zamawiającego: 

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin 

 

Ze strony Wykonawcy: 

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

 

Komisja do odbioru przedmiotu umowy w składzie: 

 1. ............................................................ 1. ............................................................ 

 2. ............................................................ 2. ............................................................ 

 3. ............................................................ 3. ............................................................ 
 (ze strony Zamawiającego) (ze strony Wykonawcy) 

 

na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdza wykonanie zamówienia 

w zakresie instalacji urządzeń w lokalizacji / lokalizacjach*): 

																										.																 

																										.																 

zgodne / niezgodnie*) z warunkami zawartymi w Umowie. 

 

Uwagi 																									.														 

																										.																 

																										.																 

 

Podpisy Komisji do odbioru przedmiotu zamówienia: 

 

 1. ............................................................ 1. ............................................................ 

 2. ............................................................ 2. ............................................................ 

 3. ............................................................ 3. ............................................................ 
 (ze strony Zamawiającego) (ze strony Wykonawcy) 

*) niewłaściwe skreślić 
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Załącznik nr 3 

do Umowy nr ....................... 
 

Protokół Odbioru Końcowego 

do Umowy nr ............................. z dnia.............r. 

 

 

Miejsce dokonania odbioru: ........																								........ 

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

 

Ze strony Zamawiającego: 

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin 

 

Ze strony Wykonawcy: 

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

 

Komisja do odbioru przedmiotu umowy w składzie: 

 1. ............................................................ 1. ............................................................ 

 2. ............................................................ 2. ............................................................ 

 3. ............................................................ 3. ............................................................ 
 (ze strony Zamawiającego) (ze strony Wykonawcy) 

 

na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdza wykonanie zamówienia 

zgodne / niezgodnie*) z warunkami zawartymi w Umowie. 

 

Uwagi 																									.														 

																										.																 

																										.																 

 

Podpisy Komisji do odbioru przedmiotu zamówienia: 

 

 1. ............................................................ 1. ............................................................ 

 2. ............................................................ 2. ............................................................ 

 3. ............................................................ 3. ............................................................ 
 (ze strony Zamawiającego) (ze strony Wykonawcy) 

*) niewłaściwe skreślić 


