
ZP-2380-406/2018 Załącznik nr 2 do SIWZ

U M O W A – W Z Ó R

zawarta w dniu ................................... w mieście Katowice pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach
ul. J. Lompy  19  NIP  6340137913,  REGON  270208292  reprezentowaną  przez  działającego  z  upoważnienia
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach:
Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach – ………………………..
zwaną dalej „Zamawiającym”, 
a
* gdy Wykonawcą jest spółką prawa handlowego:
...........................................................................,  z  siedzibą  w  ...............................................  przy
ulicy  ............................................................,  (kod  pocztowy  i  nazwa  miejscowości),  wpisaną  do  rejestru
przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  nr  …………………,  prowadzonego  przez  Sąd
Rejonowy  ......................................,  ………  Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego,
NIP:  ............................,  REGON:  ........................................,  reprezentowaną  przez  .................................................,
zwaną dalej „Wykonawcą”,

* gdy Wykonawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:
Panem/Panią  .........................,  zamieszkałym/ą  w  ..............……….  (kod  pocztowy),  przy  ulicy  ..........................,
prowadzącym/ą  działalność  gospodarczą  pod  firmą  .......................................,  adres  wykonywania  działalności
gospodarczej: …………………………….., na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej RP, NIP: ..........................., REGON: ………………….., zwanym/ą dalej „Wykonawcą”,

* gdy Wykonawcą jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej:
Panem/Panią  ..............................,  zamieszkałym/ą  w  ..............................  (kod  pocztowy),  przy
ulicy .............................., legitymującym/ą się dowodem osobistym numer: ………seria …………, wydanym przez
………………., dnia …………….., PESEL: ......................., zwanym/ą dalej „Wykonawcą”,

* gdy Wykonawcą jest spółka cywilna:
Panem/Panią  .........................,  zamieszkałym/ą  w  ..............……….  (kod  pocztowy),  przy  ulicy  ..........................,
prowadzącym/ą  działalność  gospodarczą  pod  firmą  .......................................,  na  podstawie  wpisu  do  Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, NIP: ..........................., REGON: …………………..,
Panem/Panią  .........................,  zamieszkałym/ą  w  ..............……….  (kod  pocztowy),  przy  ulicy  ..........................,
prowadzącym/ą  działalność  gospodarczą  pod  firmą  .......................................,  na  podstawie  wpisu  do  Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, NIP: ..........................., REGON: …………………..,
(…)  prowadzącymi  wspólnie  działalność  gospodarczą  w  formie  spółki  cywilnej  pod  nazwą  ………………,  na
podstawie  umowy  z  dnia  …………….,  NIP:  ……………….,  REGON:  ……………....,  reprezentowanej  przez
……………………, zwaną dalej „Wykonawcą”.

W wyniku postępowania o udzielenie  zamówienia  publicznego prowadzonego w oparciu o przepisy Rozdziału 4
Ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. (Dz. U. z 2018, poz. 319 z późniejszymi zmianami) o szczególnych rozwiązaniach
związanych  z  organizacją  w  Rzeczypospolitej  Polskiej  sesji  Konferencji  Stron  Ramowej  konwencji  Narodów
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. zawarto umowę
o następującej treści:
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§ 1

1. Przedmiotem zamówienia jest  zakup Konsoli dyspozytorskiej do systemu Multikom IP o przekątnej monitora
dotykowego 19’’,  kompletnej - 4 sztuki, Kontrolera zdalnego sterowania przemiennikiem analogowym sterowany
z systemu Multikom IP przez sieć IP – 3 sztuki oraz  Karty rozszerzeń systemu Multikom IP do obsługi kodeków
głosowych AMBE+2 dla połączeń sieciowych z przemiennikami radiowymi DMR – 1 sztuka  zgodnie z załącznikiem
nr 1 do umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz załącznikiem nr 3 do umowy (załącznik nr 3 do SIWZ).
2. Wykonawca  udziela  gwarancji  na  okres  określony  w  załączniku  nr  1  na  dostarczony  asortyment  od  dnia
podpisania protokołów odbioru zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Wykonawca jest obowiązany do uznania reklamacji wad ukrytych dostarczonego asortymentu bezzwłocznej ich
wymiany na wolny od wad.
4. Wykonanie działań wynikających z gwarancji nastąpi w ciągu 21 dni roboczych od daty zgłoszenia. 
5. W okresie  udzielonej  gwarancji  Zamawiający  nie  ponosi  żadnych dodatkowych  kosztów,  wszystkie  koszty
związane z obsługą gwarancyjną ponosi Wykonawca.
6. W okresie  gwarancji  asortyment  podlegający  wymianie  będzie  odbierany  przez  Wykonawcę
z Wydz. Teleinformatyki KWP Katowice i po wymianie dostarczany do siedziby Zamawiającego.
7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte wykonanie umowy w całości.
8. Wykonawca  oświadcza,  że  zakres  wynikający  z  realizacji  niniejszej  umowy  wykona  w  całości  nakładem
własnym  /  zamierza  powierzyć  podwykonawcy/com  tj.  …………………………….  realizację  umowy
w zakresie ............................................................................

§ 2
1. Realizacja  dostaw  będzie  odbywać  się  w  terminie  do:  19.11.2018 r.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo
przesunięcia ostatecznego terminu wykonania zamówienia o maksymalnie 3 dni kalendarzowe. Ostateczny termin
wykonania zamówienia zostanie określony z Wykonawcą najpóźniej w dniu podpisania umowy.
2. Brak  dostawy  w  terminie  określonym  w  §  2  ust  1  skutkuje  wygaśnięciem  umowy  z  zastosowaniem  kar
określonych w § 5 ust 1 lit. a 
3. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  wcześniejszego  powiadomienia  Zamawiającego  o  terminie  dostawy.
Zgłoszenie  następuje  telefonicznie  dla  32 200 18 98 lub  pisemnie  na  adres  mailowy:
magazyn.  teleinformatyka@ka.policja.gov.pl  
4. Miejscem  dostawy  przedmiotu  zamówienia  jest  wskazane  przez  Zamawiającego  pomieszczenia  Wydz.
Teleinformatyki KWP Katowice ul. Lompy 19 zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy 
5. Dostawa winna być zrealizowana w dniach pracy Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od
08:00 do 14:00. 
6. Do  czasu  odbioru  zamówienia  przez  Zamawiającego,  ryzyko  wszelkich  niebezpieczeństw  związanych
z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą asortymentu ponosi Wykonawca;
7. Wymiana lub naprawa wadliwego asortymentu w okresie gwarancyjnym nastąpi w ciągu 15 dni roboczych od
dnia zgłoszenia.
8. W przypadku stwierdzenia, że przedmiot zamówienia dostarczony przez Wykonawcę nie spełnia wymagań co do
ilości, jakości, rodzaju i kompletności przedmiotu zamówienia, towar zostanie odesłany do Wykonawcy na jego koszt.
9. W przypadku wykazania przez Wykonawcę iż zaoferowany sprzęt został wycofany ze sprzedaży lub zaprzestano
jego produkcji, brak jest dostępu do niego na rynku polskim (potwierdzone przez producenta lub autoryzowanego 
przedstawiciela handlowego na rynku polskim) Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania i dostarczenia inne-
go sprzętu pod warunkiem, iż funkcjonalność sprzętu i cena pozostanie bez zmian. Prośbę o zmianę sprzętu Wyko-
nawca winien przekazać Zamawiającemu na piśmie.
10. W  przypadku,  o  którym  mowa  w  ust.  8  Wykonawca  musi  uzyskać  zgodę  Zamawiającego  na  zmianę
oferowanego sprzętu.
11. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  nie  wyrażenia  zgody  na  zmianę  oferowanego  sprzętu.  W  zaistniałym
przypadku Wykonawca będzie zobligowany do dostarczenia zaoferowanego sprzętu zgodnego z treścią oferty.
12. Zamawiający zgodę lub jej brak, o których mowa w ust. 9 lub 10 przekaże w formie pisemnej Wykonawcy.
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§ 3

1. Wartość  zamówienia  za  całość  zakresu  przedmiotu  zamówienia  wynikająca  z  załącznika  nr  1  wynosi:
…………………   złotych  netto  (słownie:  …………………………………….  00/100  zł),  co  daje  łączną  kwotę
…………………………..  złotych  brutto  (słownie:  ……………………………………….  00/100)  w  tym  podatek
VAT 23%. Ceny jednostkowe sprzętu zostały określone w załączniku nr 1 do umowy:
2. Wskazana w ust. 1 łączna wartość zamówienia obejmuje  wszystkie koszty i  składniki związane z realizacją
umowy,  w tym  związane  z  dostarczaniem  asortymentu  do wskazanego  przez  Zamawiającego  pomieszczenia
określonego w § 2 pkt 3 niniejszej umowy

§ 4
1. Strony dokonają rozliczenia realizacji umowy na podstawie faktury wystawionej zgodnie z ilością i rodzajem
zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą.
2. Zamawiający  dopuszcza  możliwość  wystawienia  faktury  w  wersji  elektronicznej.  Faktura  w  wersji
elektronicznej  –  zostanie  przesłana  z  adresu  e-mail:  ……………………….. do  Zamawiającego  na  adres  e-mail:
faktury.teleinformatyka@ka.policja.gov.pl
3. Podstawą  wystawienia  faktury  będą  protokoły  odbioru  wg  wzoru  załącznika  nr  2,  dokonane  przez
upoważnionego pracownika Zamawiającego, po sprawdzeniu ilości, rodzaju i kompletności przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający dokona zapłaty należności przelewem z konta KWP Katowice na konto Wykonawcy wskazane na 
fakturze w ciągu 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.  
5. Za datę dokonania płatności strony będą uważały datę przekazania przez Zamawiającego polecenia przelewu do
banku. 
6. Dopuszcza się wartość zamówienia niższą niż określoną w § 3 pkt.1

§ 5
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:
a)  w wysokości  20% wartości  niezrealizowanej umowy brutto  wskazanej  w § 3 ust.  1,  gdy Zamawiający złoży
wypowiedzenie umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca
b) w wysokości  20% wartości  niezrealizowanej umowy brutto   wskazanej  w § 3 ust.  1,  gdy Wykonawca złoży
wypowiedzenie umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada on sam,
c) w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od terminu określonego
w §  1  ust.  4.  Po  przekroczeniu  wysokości  kar  umownych  odpowiadających  10%  wartości  umowy  brutto
Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zastosowaniem § 5 ust. 1 lit. a) umowy,
d)  w  wysokości  50,00  zł,  za  każdy  rozpoczęty  dzień  zwłoki  licząc  od  terminu  określonego  w  §  2  ust.  7.  Po
przekroczeniu wysokości 500,00 zł Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zastosowaniem § 5
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. Zamawiający  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. Kary umowne w trakcie realizacji umowy będą naliczane przez Zamawiającego. 

§ 6
1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałej z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego.
3. W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego .
4. Spory powstałe w tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny 
dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy,  1 egzemplarz dla 
Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
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ZATWIERDZAM Załącznik nr 2 do UMOWY

PROTOKÓŁ ODBIORU DOSTAWY Z DNIA ___ - ___ - 201__
UMOWA NR CRU______/20182 (zamówienie nr________/2018)2

(FAKTURA____________________/2018)2

Miejsce dokonania odbioru:
KWP KATOWICE
Komisja w składzie :
1........................................................
2........................................................
3........................................................
L.p Nazwa przedmiotu dostawy Jedn

miary
Ilość Data

produkcji
Gwarancja Nr seryjny

1. Wypełnia wykonawca Wypełnia
wykonawca

Wypełnia
wykonawca

Wypełnia
wykonawca

Wypełnia
wykonawca Wypełnia wykonawca

2. Wypełnia wykonawca Wypełnia
wykonawca

Wypełnia
wykonawca

Wypełnia
wykonawca

Wypełnia
wykonawca Wypełnia wykonawca

3. Wypełnia wykonawca Wypełnia
wykonawca

Wypełnia
wykonawca

Wypełnia
wykonawca

Wypełnia
wykonawca

Wypełnia wykonawca

dokonała odbioru:

Potwierdzenie realizacji dostawy :Tak*
Nie* - zastrzeżenia____________________________________________________________
Potwierdzenie zgodności jakości przyjmowanej dostawy z parametrem/funkcjonalnością zaoferowaną w ofercie:
- Zgodne*
- Niezgodne* - zastrzeżenia ._____________________________________________________

____________________________________________________________________
- Świadectwa dodatkowe, dokumenty gwarancyjne (jeśli były przewidziane w umowie) - 

- Wykonane zgodnie z umową*
- Niewykonane zgodnie z umową* - zastrzeżenia_____________________________________
Końcowy wynik odbioru
- Pozytywny*
- Negatywny*- zastrzeżenia__________________________________________________

1_________________________

2.________________________

3_________________________  __________________________
(Przedstawiciel wykonawcy)

Egz. nr 1- Wydział Teleinformatyki KWP 
Egz. nr 2- Wykonawca
1 - Zatwierdza Naczelnik Wydziału Zaopatrującego
2 - Wypełnia dostawca 
*niewłaściwe skreślić
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