
załącznik nr 5.2 do siwz

Egz. nr …

Nr ZZ-2380-62/17

UMOWA  Nr ZZ   -          /2017

zawarta w dniu ................................... w Szczecinie pomiędzy:

Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie przy

ul. Małopolskiej 47, 70-515 Szczecin, NIP 851-030-96-92, REGON 810903040,

reprezentowanym przez:

Marek Jasztal – Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

reprezentowana przez ................................................................................................ .

zwanym dalej „Wykonawcą”. 

§ 1.
Podstawa prawna

Wykonawca  został  wybrany  w  wyniku  przeprowadzenia  postępowania  o  udzielenie
zamówienia publicznego,  w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie  z  art. 39 i nast.
Ustawy Pzp z  29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych  (tekst  jednolity Dz. U. z
2015r. poz. 2164 ze zm.), zwaną dalej „ustawą”.

§ 2.
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych części i akcesoriów
do   sprzętu biurowego i informatycznego i na warunkach cenowych określonych w
Formularzu kalkulacji cenowej Wykonawcy, stanowiącym  załącznik nr 1 do umowy.

2. Dostawa  obejmuje   części  i  akcesoria  do   sprzętu  biurowego  i  informatycznego
zalecone przez producentów do danego sprzętu, lub równoważne.
Zamawiający  za  materiały  równoważne  uznaje  produkty  w  pełni  nowe,  nie
regenerowane w ogóle. 
Uwaga! Dostarczane  do  Zamawiającego  materiały  eksploatacyjne,   nie  mogą
mieć mniejszej  wydajności  minimalnej  od  podanej  w  Formularzu  kalkulacji
cenowej – Załączniku Nr 1 do umowy.



Materiały te muszą być  kompatybilne z urządzeniami drukującymi, w których będą  
wykorzystywane, posiadają co najmniej takie same lub wyższe parametry jakościowe 
i wydajnościowe, co materiały zalecane przez producentów urządzeń drukujących.

3.  W przypadku dostarczania produktów równoważnych wymagane jest załączenie wraz
z  dostawą  oświadczenia  producenta  materiałów  eksploatacyjnych,  że  produkty
spełniają powyższe wymogi,  tj. że są zgodne z zaleceniami producenta zawartymi w
instrukcji urządzeń.                             

§ 3.
Dostawa i odbiór

1. Dostawy przedmiotu umowy odbywać się będą na podstawie zamówienia, środkiem
transportu Wykonawcy, do magazynu Wydziału Łączności i Informatyki Komendy Wo-
jewódzkiej Policji w Szczecinie przy ul. Santocka 36, w  terminie 5 dni roboczych od
daty złożenia zamówienia. 

2. Koszt transportu przedmiotu zamówienia musi być wliczony w cenę oferty.
3. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na opakowaniu przedmiotu zamówie-

nia nazwy swojej firmy oraz do trwałego oznaczenia przedmiotu zamówienia w nazwę
firmy lub numer seryjny (co ułatwi Zamawiającemu identyfikację Dostawcy, w przypad-
ku konieczności reklamacji przedmiotu zamówienia).

4. Na opakowaniu przedmiotu zamówienia musi znajdować się nazwa producenta oraz
kod danego materiału.

§ 4.

Obowiązki i prawa Zamawiającego

1. Zamawiający zastrzega sobie niezmienność cen zawartych w załączniku nr 1 w okresie
trwania umowy.

2. Zamawiający zobowiązuje się do uczestnictwa w rozmowach, które okażą się niezbęd-
ne dla zapewnienia właściwego wykonania umowy.

3. Zamawiający zobowiązuje się do terminowej zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy. 
4. Zamawiający ma prawo do składania reklamacji w przedmiocie umowy. 
5. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie nienależytego jej wykonywania przez

Wykonawcę.
6. Zamawiający zobowiązany jest  do udzielenia  szczegółowych informacji  o  zewnętrz-

nych przejawach awarii (tj. ewentualnych wadach przedmiotu umowy) oraz czasie jej
wystąpienia.

§ 5.
Dane osób nadzorujących realizację umowy

1. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą  jest 
p. Anna Kwiecień tel. (91) 82 11 684   e-mail anna.kwiecien@sc.policja.gov.pl   
 p. Dominika Winiarek  tel. (91) 82 11 683    dominika.winiarek@sc.policja.gov.pl  ,  
fax. (91) 82 11 613, 

2. Ze strony Wykonawcy osobą uprawioną  do kontaktów z Zamawiającym jest 

p………………………………………………………………………………………..

mailto:dominika.winiarek@sc.policja.gov.pl
mailto:anna.kwiecien@sc.policja.gov.pl


§ 6.

Obowiązki i prawa Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się do traktowania wszelkich informacji uzyskanych w wyniku
realizacji umowy jako poufnych.

2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji  dostawy,  zgodnie z § 3 –  w terminie nie
dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia następnego po dacie złożenia zamówienia,
drogą faksową lub e-mailem.

3. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  rozpatrywania  składanych  przez  Zamawiającego,
drogą  faksową  lub  e-mailem,  reklamacji  w  terminie  nie  dłuższym  niż  14  dni
roboczych, licząc od dnia zgłoszenia.

4. Wykonawca  zobowiązuje się do pokrycia wszystkich kosztów naprawy sprzętu,
jeżeli  uszkodzenie  będzie  wynikiem  użycia  dostarczanych  przez  niego  części  i
akcesoriów, będących przedmiotem niniejszej umowy.

5. Użyte  materiały,  będące  przedmiotem  niniejszej  umowy  gwarantują  zachowanie
przez Zamawiającego uprawnień gwarancji sprzętu, do którego są przeznaczone.

6. W przypadku gdy Zamawiający w wyniku zastosowania dostarczonego równoważnego
przedmiotu zamówienia utraci gwarancję producenta danego urządzenia drukującego,
Wykonawca przejmuje wszystkie obowiązki  gwarancyjne dotyczące przedmiotowego
sprzętu (na cały okres gwarancyjny urządzenia liczony od daty zakupu) oraz ponosi
koszty  naprawy  uszkodzonego  urządzenia,  zgłoszonego  do  naprawy  gwarancyjnej
przez Zamawiającego.

7. Okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia dostarczonego w ramach umowy  wynosi
……………… miesięcy od daty podpisania umowy.

8. W przypadku, gdy podczas realizacji umowy Zamawiający ujawni wadliwy  przedmiot
zamówienia  lub  stwierdzi,  że  jakość  dostarczonego  równoważnego  asortymentu
niekorzystnie odbiega od parametrów produktu zalecanego przez producenta danego
urządzenia  drukującego,  albo  minimalna  wydajność  jest  niższa  od  wymaganej  w
formularzu kalkulacji cenowej – Załącznik Nr 1 do umowy:

1) przy ujawnionych minimum 5% wadliwych sztuk tj. niesprawnych/niekompaty-
bilnych, jakościowo niekorzystnie odbiegających od produktu zalecanego przez produ-
centa danego urządzenia (w zaokrągleniu w górę do pełnej sztuki) danego asortymentu
Wykonawca zobowiązany jest do wymiany całej partii danego asortymentu w ilościach
wskazanych przez Zamawiającego na wolne od wad o parametrach takich samych lub
lepszych niż produkt podlegający wymianie. Pod pojęciem niekompatybilności Zama-
wiający rozumie brak możliwości poprawnego działania danego asortymentu z przypi-
sanym urządzeniem drukującym włącznie z  brakiem właściwej sygnalizacji jego insta-
lacji w urządzeniu.

2) wymiana asortymentu o którym mowa w pkt. 8. 1 musi nastąpić w terminie
maksymalnie 4 dni roboczych  od zgłoszenia reklamacji do Wykonawcy. Opóźnienie
w terminie realizacji skutkuje naliczeniem kar umownych, o których mowa w § 8 pkt. 3,
co nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku jej dokonania. 

§ 7.

Warunki płatności

1. Wykonawca  zrealizuje  przedmiot  umowy  na  kwotę  …………..
……….......................złotych  brutto
(słownie:   ....................................................................................zł),  wynikającą  z
iloczynu jednostkowych cen materiałów i ich ilości określonych w Formularzu kalkulacji
cenowej Wykonawcy, stanowiącym załącznik Nr 1.

2. Realizacja  umowy  odbywać  się  będzie  na  podstawie  zamówienia,  a  podstawą  do



zapłaty  będzie  właściwe  jego  wykonanie  oraz  wystawiona  na  tej  podstawie  przez
Wykonawcę faktura VAT. 

3. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu, w
następujący sposób: 
Płatnik:  Komenda  Wojewódzka  Policji  w  Szczecinie,  ul.  Małopolska  47,  70-515
Szczecin, NIP 851-030-96-92.

4. Należność  za  właściwie  zrealizowane  zamówienie  zostanie  zapłacona  przez
Zamawiającego  przelewem  na  konto  Wykonawcy  w  terminie  21  dni  od  daty
wystawienia faktury VAT. 

5. Za datę dokonania płatności Strony będą uważały datę złożenia przez Zamawiającego
w banku polecenia przelewu.

§ 8.

Kary umowne

1. W  przypadku  niedostarczenia  w  terminie  jakiegokolwiek  przedmiotu  zamówienia
stanowiącego przedmiot umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary
umownej w wysokości  1%  wartości brutto tego przedmiotu zamówienia  za każdy
kalendarzowy dzień opóźnienia.    

2. Dostarczenie  Zamawiającemu  asortymentu  zawierającego  wady,  upoważnia
Zamawiającego do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 15% wartości
brutto każdego uszkodzonego elementu.

3. Zamawiający  ma prawo  naliczyć  karę  umowną  w  wysokości  5% wartości  brutto
danego  asortymentu,  za  każdy  dzień  kalendarzowy,  w  przypadku  opóźnienia
Wykonawcy w realizacji zgłoszonej reklamacji.

4. Wykonawca  ponadto  zobowiązuje  się  do  pokrycia  wszystkich  kosztów  naprawy
sprzętu,  jeżeli  uszkodzenie  będzie  wynikiem  użycia  dostarczanych  przez  niego
materiałów będących przedmiotem niniejszej umowy, w terminie nie dłuższym niż 14
dni roboczych od dnia zgłoszenia takiego zdarzenia do Wykonawcy droga faksową lub
e-mailem. W przypadku opóźnienia w terminie wskazanym na rozpatrzenie reklamacji
Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 50 zł brutto
za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia. Za podstawę żądania przez Zamawiającego
naprawy urządzenia uważa się pisemną opinię autoryzowanego serwisu producenta
drukarki/urządzenia wielofunkcyjnego/faksu. 

5. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę od autoryzowanego serwisu producenta
sprzecznej  opinii  dot.  przyczyn  uszkodzenia  drukarki/urządzenia
wielofunkcyjnego/faksu będącego przedmiotem reklamacji, Wykonawca na swój koszt
zleci  przeprowadzenie  ekspertyzy  przez  rzeczoznawcę  (wykonującego  ekspertyzy
sprzętu  komputerowego).  Powyższa  ekspertyza  będzie  rozstrzygać  o  przyczynie
uszkodzenia  sprzętu  i  definiować  stronę  odpowiedzialną  za  powstałe  uszkodzenie
oraz  konieczność  poniesienia  kosztów  naprawy.  Wykonawca  wykonaną  przez
rzeczoznawcę ekspertyzę przekaże Zamawiającemu w terminie do 14 dni roboczych
od dnia, w którym upłynął termin rozpatrzenia reklamacji. Brak opinii rzeczoznawcy w
określonym terminie będzie skutkował  wykonaniem naprawy na koszt Dostawcy na
podstawie  opinii  autoryzowanego  serwisu  dostarczonej  Wykonawcy  przez
Zamawiającego. 

6. Kary nie będą naliczane w przypadku opóźnienia z przyczyn  niezawinionych przez
Wykonawcę.

7. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  odstąpienia  od  umowy  z  powodu
nienależytego  jej  wykonania  przez  Wykonawcę  po  wcześniejszym  wezwaniu
Wykonawcy do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.

8. W przypadku  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy,
Zamawiający ma prawo naliczyć karę w  wysokości 20% wartości umowy brutto. 

9. Zamawiający ma prawo do dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnych,
jeżeli wysokość zastrzeżonej kary umownej nie pokryje szkody.  

§9 .



 
Postanowienia ogólne

1. Umowa obowiązuje od daty jej podpisania do dnia 15.09.2017r lub do wyczerpania
kwoty, wykazanej w § 7 pkt. 1 (jeśli nastąpi ona przed upływem tego terminu).

2. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej,
pod rygorem nieważności, w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

3. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z umowy na osoby
trzecie.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodek-
su cywilnego i Ustawy prawo zamówień publicznych.

5. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy, trzy dla Zamawiającego.

§ 11.

Klauzula adresowa

1. Strony ustalają następujące adresy do korespondencji:

Zamawiający:
Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
Wydział Łączności i Informatyki, ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin

Wykonawca: 
..............................................................................................................................................

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

2. Strony mają obowiązek wzajemnego powiadamiania się o każdej zmianie adresów do
korespondencji pod   rygorem uznania dostarczonej korespondencji na adresy określone w
ust.1 za skuteczne.

Załącznik Nr 1 – Formularz kalkulacji cenowej Wykonawcy 
 

Zamawiający       Wykonawca

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


