
Nr  ZZ-2380-57/17    Załącznik nr 7 do siwz
  Umowa nr ZZ-..../17

(wzór) Egz. nr …..

zawarta w dniu ……......................... 2017 roku 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

działającego w imieniu i na rzecz: 

– Komendanta Stołecznego Policji

– Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku

– Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy

– Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku

– Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim

– Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach

– Komendanta Wojewódzkiego Policji  w Krakowie

– Komendanta Wojewódzkiego Policji  w Lublinie

– Komendanta Wojewódzkiego Policji   w Łodzi

– Komendanta Wojewódzkiego Policji   w  Olsztynie

– Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu

– Komendanta Szkoły Policji  w Pile

– Komendanta Wojewódzkiego Policji   w  Poznaniu

– Komendanta Wojewódzkiego Policji w  Radomiu

– Komendanta Wojewódzkiego Policji w  Rzeszowie

– Komendanta Wojewódzkiego Policji   w  Szczecinie

– Komendanta Wojewódzkiego Policji  we Wrocławiu

– Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji

zwany dalej „ZAMAWIAJĄCYM”

na podstawie  Porozumienia zawartego w dniu 28.03.2017 r.,

a 

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

Adres: .......................................................................................................

NIP: ........................................ REGON: ................................................

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

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

reprezentowaną przez n/w osobę

….................................................................................................................

zwaną dalej „WYKONAWCĄ”

wybranym w  wyniku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  przeprowadzonego  w  trybie

przetargu nieograniczonego art 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.

z 2015r. poz. 2164 ze zm. ),  zawierają  umowę następującej treści :



§ 1

 PRZEDMIOT  UMOWY

    1.  WYKONAWCA  sprzedaje, a ZAMAWIAJĄCY  nabywa na rzecz Bezpośrednich Odbiorców towar  

           będący przedmiotem zadania nr ..... tj. .................. ., zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym

           stanowiącym  załącznik nr  1  do niniejszej umowy.

    2.   Ilekroć w dalszych postanowieniach umowy, mowa jest o:

          a) towarze lub przedmiocie umowy bez bliższego oznaczenia, należy przez to rozumieć materiały        

określone w  ust. 1 niniejszego paragrafu umowy,

          b) Bezpośrednim Odbiorcą – rozumie się przez to Komendy Wojewódzkie Policji, Komendę Stołeczną

              Policji, CLKP oraz Szkoły Policji wyszczególnione w załączniku nr 2 do niniejszej umowy.

    3. Wykonawca dostarczy towar zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i formularzem asortymentowo-

    cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§  2 

 TERMINY I PROCEDURY DOSTAW

1. Umowa obowiązuje od dnia zawarcia do dnia podpisania ostatniego protokołu  odbioru jakościowo –

ilościowego stanowiącego załącznik nr  3   do umowy jednak nie później niż................. dni (ilość

dni podana przez Wykonawcę w ofercie).

2. Przedmiot  umowy  będzie  dostarczony  w  ciągu..............  (ilość  dni  podana  przez  Wykonawcę

w ofercie)  dni  kalendarzowych od  dnia  podpisania  umowy.  Miejsce dostawy zostanie  wskazane

przez przedstawiciela Bezpośredniego Odbiorcy na terenie miejscowości wymienionej w załączniku

nr 2 do umowy. 

3. Zamawiający  wymaga  aby  dostarczony  towar  był  nowy,  I  gatunku,  ponadto  musi  odpowiadać

przeznaczeniu i użytkowi wynikającemu z załącznikiem nr 1 do umowy.

4. Dostawy będą dostarczone  w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00  zgodnie

z załącznikiem nr 2 do umowy.

5. Wykonawca o terminie dostawy powiadomi Bezpośredniego Odbiorcę z co najmniej  2 dniowym

wyprzedzeniem, na numer wskazany w załączniku nr 2  do umowy.

6. Każda  dostawa będzie  podlegała  odbiorowi  jakościowo – ilościowemu,  który polegał  będzie  na

sprawdzeniu dostarczonego  przedmiotu  umowy  z  formularzem  asortymentowo-cenowym

stanowiącym załącznik  nr  1 do  umowy  oraz  z  wykazem  ilości  asortymentu  z  rozbiciem  na

bezpośrednich odbiorców  stanowiącym załącznik nr 4 do umowy. 

7. Protokoły  odbioru  jakościowo  –  ilościowego  zostaną  sporządzone  przez  upoważnionych

przedstawicieli  WYKONAWCY w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  z czego  jeden  dla

WYKONAWCY, jeden dla Bezpośredniego Odbiorcy.  W celu sprawowania kontroli nad realizacją

umowy przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia kopii faktur wraz

z  protokołami  odbioru  ilościowo-jakościowego,  podpisanymi  przez  bezpośrednich  odbiorców

przedmiotu zamówienia.

8. Jeżeli w trakcie odbioru jakościowo – ilościowego Bezpośredni Odbiorca  stwierdzi, że towar jest

uszkodzony,  niekompletny  lub  niezgodny  z  wymaganiami  ZAMAWIAJĄCEGO  określonymi

w  niniejszej  umowie,  towar  zostanie  wymieniony  przez  Wykonawcę  w  ciągu…...................dni

kalendarzowych  (ilość  wskazana  w  ofercie)  od  dnia  złożenia  reklamacji  przez  Zamawiającego

w formie pisemnej. Reklamacja realizowana będzie na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.

9. W przypadku realizacji zamówienia za pomocą Podwykonawców, Wykonawca odpowiada za ich

działania jak za działania własne.

§ 3  

GWARANCJA

1.  WYKONAWCA gwarantuje, że dostarczony Bezpośredniemu Odbiorcy towar odpowiada przeznaczeniu

  i  użytkowi  wynikającemu  z  umowy,  ponadto  jest  w  pełni  zgodny  z  umową  i  formularzem

     asortymentowo-cenowym.

2. Dostarczony  przedmiot  umowy  objęty  jest  24  miesięczną  gwarancją  licząc  od  dnia  podpisania  bez



    zastrzeżeń przez przedstawicieli stron protokołu odbioru jakościowo – ilościowego.

3. Termin ważności przedmiotu umowy nie może być krótszy niż okres gwarancji.

4. W przypadku wad jakościowych towaru, ujawnionych w okresie gwarancji Bezpośredni Odbiorca zgłosi 

   na nr faksu lub e-mailem na adres .... …...........WYKONAWCY  reklamację, zawierającą następujące dane:

   a) nazwę reklamowanego towaru i numer katalogowy,

   b) ilość reklamowanego towaru,

   c) opis wad.

5. WYKONAWCA zobowiązuje się do wymiany wadliwego towaru w ciągu ….......... dni ( ilość wskazana

    w ofercie) kalendarzowych od dnia zgłoszenia reklamacji drogą faksową lub e-mailem do siedziby 

    WYKONAWCY, na towar wolny od wad, z terminem ważności nie krótszym, niż termin gwarancji,

   o którym mowa w §  3 ust. 2  liczonym  od dnia dostarczenia towaru niewadliwego lub zwrotu kwoty  

    zapłaconej za wadliwy towar, zgodnie z wyborem  ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 4 

 WARTOŚĆ UMOWY 

1. Wartość przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1, dla:

zadania nr ...... stanowi kwotę brutto :.........................słownie: ....................................                        

w tym  VAT.....................% 

2. Wartość przedmiotu umowy brutto obejmuje wszelkie koszty i wydatki z uwzględnieniem podatku 

od towarów i usług, innych opłat i podatków, opłat celnych, kosztów opakowania oraz kosztów 

dostawy (transportu) do miejsca wskazanego przez Bezpośredniego Odbiorcę.

3. Wartość przedmiotu umowy realizowana będzie z podziałem na poszczególnych Bezpośrednich 

Odbiorców zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5 do niniejszej umowy do kwoty przewidzianej dla danej 

jednostki.

4. Przewidziane środki finansowe dla poszczególnych Bezpośrednich Odbiorców  nie będą mogły być

wykorzystywane przez innego Bezpośredniego Odbiorcę, a tym samym WYKONAWCA nie może

realizować  umowy  kosztem  środków  finansowych  przewidzianych  dla  innej  jednostki

organizacyjnej.

§ 5

 WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. WYKONAWCA wystawi fakturę VAT, wskazując jako płatnika Bezpośredniego Odbiorcę.

2. Płatności dokonywane będą po zrealizowaniu dostawy na podstawie wystawionej Faktury VAT  oraz

podpisanych  bez zastrzeżeń protokołów odbioru jakościowo – ilościowego  wg wzoru stanowiącego

załącznik nr  3  do umowy.

3. Płatność  za  zrealizowane  dostawy  przedmiotu  umowy,  będzie  dokonywana  na  rzecz,

WYKONAWCY przelewem w  ciągu  30  dni  od  daty  wpływu  faktury  VAT do  Bezpośredniego

Odbiorcy.

4. Fakturę za wykonanie przedmiotu umowy należy przesłać do Bezpośredniego Odbiorcy.

§ 6 

KARY

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Bezpośredniemu Odbiorcy  następujące kary umowne :

a) w wysokości 10% wartości niezrealizowanej umowy brutto dla danego Bezpośredniego Odbiorcy

wskazanej w § 4 ust. 1, gdy  Zamawiający złoży wypowiedzenie umowy z powodu okoliczności, za

które odpowiada Wykonawca

b) w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej umowy brutto dla danego Bezpośredniego Odbiorcy

wskazanej w § 4 ust. 1, gdy Wykonawca złoży wypowiedzenie  umowy z powodu okoliczności, za

które odpowiada on sam,

c) w wysokości 0,5 % wartości brutto dla danego Bezpośredniego Odbiorcy wskazanej w § 4 ust.

1   niezrealizowanego zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki od terminu  określonego w § 2



ust. 2 bądź § 3 ust. 5.  Po przekroczeniu wysokości kar umownych odpowiadających 10 % wartości

niezrealizowanej  umowy  brutto  Zamawiającemu  przysługuje  prawo  wypowiedzenia  umowy

z zastosowaniem § 6 ust. 1 lit. a) umowy.

2.  Postanowienia  ust.  1  nie  wyłączają  prawa  Zamawiającego  do  dochodzenia  od  Wykonawcy

odszkodowania  uzupełniającego  na  zasadach  ogólnych,  jeżeli  wartość  powstałej  szkody  przekroczy

wysokość kar umownych.

3. Bezpośredni Odbiorca  zastrzega sobie możliwość potrącenia wartości naliczonych kar umownych z

faktur  wystawionych  przez  Wykonawcę,  po  uprzednim  zawiadomieniu  Wykonawcy  na  piśmie

o potrąceniu i jego wysokości.

4. Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za nieterminową zapłatę faktury.

5. Kary umowne w trakcie realizacji umowy będą naliczane przez Bezpośredniego Odbiorcę.

§ 7 

ZMIANY DO UMOWY

1.  Wszelkie  uzupełnienia  oraz zmiany treści  niniejszej  umowy wymagają formy pisemnej  w postaci

aneksu podpisanego przez strony, pod rygorem nieważności.

2.  Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy,

zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp w stosunku do treści oferty: 

1)  zmiana  nazwy,  określenia,  oznaczenia  przedmiotu  umowy   przy  zachowaniu  tożsamości

przedmiotu zamówienia i jego jakości wskazanych w ofercie.

2) w przypadku zmiany albo rezygnacji podwykonawcy na którego zasoby wykonawca powoływał

się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp lub innego podwykonawcy. Wnioskodawcą

ewentualnych zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie

obowiązywania umowy zawierający uzasadnione potrzeby dokonania takiej zmiany. Zmiany treści

umowy wymienione w ust. 2 wymagają formy pisemnej - aneksu pod rygorem nieważności. 

3. Projekt aneksu o dokonanie zmian w treści umowy przygotowuje strona wnosząca o dokonanie tych

zmian  następnie przekazuje go do Zamawiającego celem podpisania.

§  8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową,  zastosowanie  mieć  będą  przepisy  kodeksu

cywilnego  i ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. W przypadku zaistnienia sporu,  sprawa zostanie poddana rozpoznaniu przez sąd powszechny według

siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.

3. Podmiotem  upoważnionym  do  reprezentowania  Bezpośrednich  Odbiorców  w  postępowaniach

sądowych będzie ZAMAWIAJĄCY.

4. Przeniesienie praw lub obowiązków z umowy wymaga pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO.

5. Integralną część umowy stanowią załączniki nr 1- 5.

6. Umowę  sporządzono  w  4  jednobrzmiących  egzemplarzach,  z  których  3  egzemplarze  otrzymuje

ZAMAWIAJĄCY, a 1 egzemplarz otrzymuje WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 


