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U M O W A  R A M O W A– W Z Ó R

zawarta w dniu …..................... w mieście Katowice pomiędzy:
Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach 40-038 Katowice ul. J. Lompy 19,
NIP 634-013-79-13, 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”, o treści następującej:

§ 1 

Przedmiot umowy 
1.  Przedmiotem  umowy  ramowej  jest  określenie  warunków  dotyczących  udzielania  i  realizacji  zamówień

wykonawczych  dotyczących  zakupu  wraz  z  dostawą  papieru  ksero  dla  KWP  w  Katowicach  oraz  jednostek
garnizonu śląskiego Policji.

2. Umowa jest umową ramową w rozumieniu art. 99 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwaną dalej „PZP”. 

3. Ilekroć w umowie ramowej jest mowa o: 

a)  umowie  wykonawczej  -  należy  przez  to  rozumieć  umowę  zawartą  pomiędzy  Zamawiającym,  a  jednym
z  Wykonawców na podstawie umowy ramowej; 

b)  postępowaniu (zamówieniu)  wykonawczym - należy przez  to rozumieć postępowanie  na platformie zakupowej  
zmierzające do udzielenia zamówienia objętego umową ramową, kończące się podpisaniem zamówienia lub
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zawarciem umowy wykonawczej;

c)  ofercie  wykonawczej  –  należy  przez  to  rozumieć  ofertę  składaną  na  platformie  zakupowej  w  postępowaniu  
wykonawczym w wyniku odpowiedzi na zaproszenie Zamawiającego;

d)  platformie  zakupowej  –  należy  przez  to  rozumieć  witrynę  internetową  dostępną  pod  adresem  https://slaska-
policja.eb2b.com.pl

e) specyfikacji wykonawczej – warunki udzielenia zamówienia wykonawczego.

4.  Wykonawca  wykona  przedmiot  umowy  własnymi  siłami  bez  udziału  podwykonawców  /  z  udziałem  
podwykonawców, którym zamierza powierzyć wykonanie ................................................

5. W przypadku powierzenia wykonania części zadania osobom trzecim Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jego 
należyte  wykonanie.  Wykonawca  ponosi  w  szczególności  odpowiedzialność  za  wszelkie  zawinione  
i niezawinione  szkody,  które  powstały  w  związku  z  częścią  zadania  powierzoną  przez  Wykonawcę  
podwykonawcy.

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy za zrealizowany zakres umowy wynikający 
z § 1 ust. 4 niniejszej umowy.

§ 2 
Termin realizacji umowy 

1. Zamawiający może udzielać zamówień wykonawczych w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy ramowej lub
do wyczerpania wysokości posiadanych środków finansowych , o których mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

2. Termin realizacji zamówień wykonawczych, jakie będą udzielane w ramach umowy ramowej, zostanie określony w
zaproszeniu do składania ofert w postępowaniu wykonawczym. 

§ 3 
Maksymalne wynagrodzenie i termin obowiązywania umowy 

1. W okresie obowiązywania umowy ramowej Zamawiający może udzielać Wykonawcy zamówień wykonawczych
maksymalnie  do  kwoty:……………………………..zł  brutto  (słownie  ……………….….…..…..zł  brutto),  w  tym
……..% VAT.

2. Kwota, o której mowa w ust. 1, jest kwotą orientacyjną i określa górną granicę zobowiązań, jakie Zamawiający może
zaciągnąć na podstawie umowy ramowej. 

3. Żadne z postanowień umowy ramowej nie może być traktowane jako zobowiązanie Zamawiającego do udzielania
zamówień wykonawczych. 

4. Nieudzielenie zamówień wykonawczych lub udzielenie zamówień wykonawczych na niższą kwotę niż wskazana w
ust.  1  nie  może  być  podstawą  jakichkolwiek  roszczeń  Wykonawcy  wobec  Zamawiającego,  w  tym  z  tytułu
niewywiązania się z umowy ramowej.

5. Żadna cena jednostkowa zaoferowana w postępowaniu wykonawczym nie może być wyższa od ceny jednostkowej
zawartej w ofercie złożonej do postępowania o zawarcie umowy ramowej (załącznik nr 1 do umowy). Wynagrodzenie
Wykonawcy  za  wykonanie  zamówienia  wykonawczego  nie  może  być  wyższe  od  wynagrodzenia  określonego  na
podstawie cen jednostkowych zawartych w ofercie złożonej do postępowania o zawarcie umowy ramowej (załącznik nr
1 do umowy).

6.  Parametry techniczne  zaoferowanego asortymentu, warunki  gwarancji  i  termin realizacji  zamówienia  w umowie
wykonawczej nie mogą być gorsze od złożonych w ofercie do postępowania o zawarcie umowy ramowej (załącznik nr
1 do umowy).

7. W przypadku wyczerpania kwoty określonej w ust. 1 umowa ramowa wygasa. 

§ 4 
Zasady udzielania zamówień wykonawczych, zawieranie umów wykonawczych 

1.  Zamawiający  będzie  udzielał  Wykonawcy  zamówień  wykonawczych  i  zawierał  umowy  wykonawcze  w  miarę
istniejących potrzeb i posiadanych środków finansowych. 

https://slaska-policja.eb2b.com.pl/
https://slaska-policja.eb2b.com.pl/
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2. Zakres zamówień wykonawczych oraz miejsce dostawy Zamawiający będzie określał każdorazowo w specyfikacji
wykonawczej  załączonej  do  postępowania  wykonawczego  na  platformie  zakupowej  w  zakładce  „załączniki”.
Wzór specyfikacji wykonawczej stanowi załącznik ..……….. do umowy ramowej. 

3. Zamówienia wykonawcze będą udzielane przy zachowaniu procedur postępowania określonych w umowie ramowej
i przepisów ustawy PZP. 

4.  Zamówienie  wykonawcze  uważa  się  za  udzielone  w  momencie  zawarcia  przez  Zamawiającego  z  wybranym
Wykonawcą umowy wykonawczej na realizację dostaw określonych w specyfikacji wykonawczej. Warunki realizacji
umowy wykonawczej będą zgodne z postanowieniami umowy ramowej.
5.  Zamawiający  będzie  zapraszał  każdorazowo do  składania  ofert  wykonawczych  w postępowaniu  wykonawczym
wszystkich Wykonawców, z którymi zostały zawarte umowy ramowe. 

6.  Zaproszenia  do  składania  ofert  wykonawczych  wysyłane  będą  Wykonawcom  drogą  elektroniczną  poprzez
„autorespondera” platformy zakupowej Zamawiającego.

7.  Każdorazowo  Zamawiający  określi  w  specyfikacji  wykonawczej,  czy  wybór  oferty  najkorzystniejszej  będzie
z zastosowaniem aukcji elektronicznej zgodnie z art. 101a ust. 8 ustawy PZP.

8. Wykonawcy potwierdzą niezwłocznie fakt otrzymania zaproszenia, o którym mowa w ust. 6 za pomocą platformy
zakupowej, zamieszczając informację o tym fakcie w zakładce „pytania/informacje”.

9. Oferta wykonawcza powinna być sporządzona w formie elektronicznej i w języku polskim, pod rygorem nieważności
i złożona/przesłana za pośrednictwem platformy zakupowej w zakładce „załączniki”.

10. Zamawiający udzieli zamówienia i zawrze umowę wykonawczą z tym Wykonawcą, który uzyskał największą ilość
punktów, z uwzględnieniem kryterium oceny ofert – cena 100%. 

11.  Oferta  wykonawcza  zawierająca  ceny jednostkowe asortymentu  wyższe  od  cen  maksymalnych określonych  w
ofercie złożonej przez Wykonawcę w ramach postępowania na zawarcie umowy ramowej, będzie podlegała odrzuceniu.

12.  Oferta  wykonawcza  zawierająca,  warunki  gwarancji,  termin  realizacji  oraz  parametry  techniczne  asortymentu
gorsze  od  zaproponowanych  w ofercie  złożonej  przez  Wykonawcę  w  ramach  postępowania  na  zawarcie  umowy
ramowej, będzie podlegała odrzuceniu. 

13.Umowy wykonawcze  zawierane  będą  pod rygorem nieważności  w formie  pisemnej,  z  wybranym Wykonawcą
oddzielnie do każdego zamówienia wykonawczego. Wzór umowy wykonawczej stanowi załącznik nr ………….. do
umowy ramowej. 

14.Wszelka korespondencja w ramach umowy ramowej przekazywana będzie na adres:

1) Wykonawca: ………………. e-mail ………………………

2) Zamawiający: ……………… e-mail ……………………...

15. Zmiana wskazanych w ust. 14 adresów e-mail nie stanowi zmiany umowy ramowej i może być dokonywana przez
Stronę której dotyczy. 

§ 5 
Kary umowne 

1. W przypadku wypowiedzenia umowy ramowej przez Wykonawcę lub w przypadku wypowiedzenia umowy przez
Zamawiającego  z  którejkolwiek  przyczyny,  o  której  mowa  w  §  6  ust.  1  pkt  1-4,  Wykonawca  zapłaci  na  rzecz
Zamawiającego karę umowną w wysokości 5% kwoty brutto, określonej w § 3 ust. 1. 

2.  Kara  umowna,  o  której  mowa w ust.  1,  nie  wyłącza  prawa dochodzenia  przez  Zamawiającego  odszkodowania
przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych, uregulowanych w Kodeksie cywilnym. 

3. Kary umowne dotyczące umów wykonawczych zostaną szczegółowo w nich określone.
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§ 6 
Wypowiedzenie Umowy, odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający może wypowiedzieć umowę ramową ze skutkiem natychmiastowym, gdy: 
1) Wykonawca odmówi zawarcia umowy wykonawczej/ zamówienia; 

2)  Zamawiający  odrzuci  oferty  wykonawcze złożone przez  Wykonawcę w dwóch postępowaniach  wykonawczych
z uwagi na zaproponowanie mniej korzystnych warunków niż Wykonawca określił w ofercie złożonej do postępowania
o zawarcie umowy ramowej (załącznik nr ………... do umowy);

3) Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał co najmniej dwie umowy wykonawcze/ zamówienia; 

4) Wykonawca dokona cesji całości bądź części praw lub obowiązków wynikających z umowy ramowej lub umowy
wykonawczej bez zgody Zamawiającego. 

2.  W  razie  zaistnienia  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że  wykonanie  umowy  nie  leży  w  interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może
zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić
od  umowy  na  podstawie  art.  145  ustawy  Prawo  Zamówień  Publicznych  w  terminie  30  dni  od  dnia  powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach.

3. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnienia do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy ramowej, o których
mowa w ust. 1 i 2, nie rodzi po stronie Wykonawcy jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego, w szczególności z
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy ramowej, w tym jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych
z tego tytułu. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy ramowej lub jej wypowiedzenia, umowy wykonawcze zawarte przed dniem
odstąpienia od umowy ramowej lub jej wypowiedzenia pozostają w mocy. 

§ 7 
Postanowienia końcowe 

1.  Z zastrzeżeniem § 4 ust.  14,  wszelkie  zmiany umowy ramowej  wymagają - pod rygorem nieważności  -  formy
pisemnej tj. aneksu podpisanego przez obie Strony. 

2. Dopuszcza się zmiany umowy ramowej w zakresie terminu, sposobu lub zakresu realizacji przedmiotu umowy, w
następujących przypadkach: 

a)  konieczności  dostarczenia  innego  asortymentu  (bez  zmiany  ceny),  niż  dostępny  w  momencie  składania  przez
Wykonawcę  oferty  złożonej  do  postępowania  o  zawarcie  umowy  ramowej  (załącznik  nr  ……...  do  umowy),
spowodowanej zakończeniem produkcji danego asortymentu lub wycofaniem go z produkcji, posiadającego parametry
identyczne lub lepsze od zaproponowanych przez Wykonawcę w ofercie złożonej do postępowania o zawarcie umowy
ramowej (załącznik nr …………. do umowy).

b) gdy nastąpiła zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, która ma wpływ na termin, sposób lub zakres
realizacji przedmiotu umowy, 

c)  urzędowej  zmiany wysokości  stawki podatku VAT poprzez wprowadzenie  nowej  stawki VAT dla asortymentu,
którego ta zmiana będzie dotyczyć i zmiany kwoty brutto, określonej w § 3 ust.  1,  wynikającej  ze zmiany stawki
podatku. 

d) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych
na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, pod warunkiem
wykazania przez Wykonawcę, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę.

e) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli  zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia
przez Wykonawcę. 

2.1. Zmiany, o których mowa w ust. 2 lit. c-e dotyczą cen jednostkowych asortymentu wymienionego w załączniku nr
……………. do umowy ramowej. 
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3. W sprawach nieuregulowanych umową ramową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy PZP. 

4.  Ewentualne spory powstałe w trakcie realizacji  umowy ramowej podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
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Załącznik nr 2 do umowy ramowej
W Z Ó R    U M O W Y    W Y K O N A W C Z E J

zawarta w dniu ....................  w mieście Katowice  pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji  w Katowicach,  40-038
Katowice ul. Lompy 19, NIP 634-013-79-13, REGON 270208292 
reprezentowaną przez działającego z upoważnienia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach:
Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach – insp. Piotr KUCIA
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”, o treści następującej:

§ 1 Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest „Zakup wraz z dostawą papieru ksero dla KWP w Katowicach oraz jednostek
Policji garnizonu śląskiego”.
2. Wykonawca dostarcza papier o nazwie i parametrach technicznych wskazanych w specyfikacjach technicznych dla

każdej  pozycji  papieru zgodnie z  formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr ……………. do umowy.
Specyfikacje techniczne dla oferowanego papieru stanowi załącznik nr ………... do umowy. Papier o wskazanych
parametrach będzie dostarczany przez cały okres realizacji umowy z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W trakcie realizacji umowy Zamawiający na wniosek Wykonawcy może wyrazić zgodę na dostarczenie papieru
innego niż wskazany w formularzu ofertowym pod warunkiem, iż jego parametry techniczne będą takie same lub
wyższe  od  parametrów  papieru  pierwotnie  oferowanego  i  zostaną  potwierdzone  dostarczeniem  specyfikacji
technicznej. W takim przypadku ceny wskazane w formularzu ofertowym  stanowiącym załącznik nr 1 do umowy
pozostają bez zmian.

4. Wszelka korespondencja w ramach umowy wykonawczej przekazywana będzie na adres:
1) Wykonawca: ………………. e-mail ………………………
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2) Zamawiający: ……………… e-mail ……………………...
7.  Wykonawca  wykona  przedmiot  umowy  własnymi  siłami  bez  udziału  podwykonawców  /  z  udziałem
podwykonawców, którym zamierza powierzyć wykonanie ................................................
8. W przypadku powierzenia wykonania części zadania osobom trzecim Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jego
należyte  wykonanie.  Wykonawca  ponosi  w szczególności  odpowiedzialność  za  wszelkie  zawinione  i niezawinione
szkody, które powstały w związku z częścią zadania powierzoną przez Wykonawcę podwykonawcy.
9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy za zrealizowany zakres umowy wynikający
z § 1 ust 7 niniejszej umowy.

§ 2 Termin i procedura dostaw

1. Wykonawca zobowiązany jest  dostarczyć przedmiot umowy określony w § 1 ust.  1 niniejszej  umowy w  
terminie ………. dni od dnia zawarcia umowy.

2. Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia jest ____________________________ Zamawiający dopuszcza  
możliwość realizacji  dostaw sukcesywnych zgodnie z  harmonogramem przesłanym w terminie,  o którym  
mowa w ust.  4.  Zamawiający  zastrzega,  że  miejsce  dostawy  może  ulec  zmianie.  O zmianie  lokalizacji  
Zamawiający poinformuje Wykonawcę drogą mailową z wyprzedzeniem. Zmiana wymaga podpisania aneksu 
do umowy wykonawczej.

3. Dostawa  winna  być  realizowana  w godzinach  od  8:00  do  14:00  w dniach  pracy  Zamawiającego  tj.  od  
poniedziałku do piątku. Za pisemną zgodą Zamawiającego dopuszcza się zmianę terminu dostawy.

4. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  wcześniejszego  powiadomienia   Bezpośredniego  odbiorcę  o  terminie  
dostawy, co najmniej dwa dni przed planowaną dostawą. Zgłoszenie następuje pisemnie na adres mailowy:  
................................................ lub telefonicznie pod nr telefonu  …………………………….

5. Do czasu odbioru ilościowo-jakościowego  zamówienia przez Bezpośredniego odbiorcę, ryzyko wszelkich  
niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą asortymentu ponosi Wykonawca. Wzór
protokołu ilościowego-jakościowego stanowi załącznik nr 3 do umowy wykonawczej.

6. Odbiór ilościowy – jakościowy będzie polegał  na sprawdzaniu ilości  i  jakości  dostarczonego przedmiotu  
umowy z załącznikiem nr …………... do umowy.

7. Odbiór przedmiotu umowy zostanie potwierdzony pisemnym protokołem odbioru ilościowo – jakościowego  
(wzór  protokołu  odbioru  ilościowo  -  jakościowego  stanowi  załącznik  nr  …...  do  umowy wykonawczej)  
podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli stron po sprawdzeniu ilości, rodzaju, kompletności i jakości
przedmiotu zamówienia.  Podpisanie bez uwag przez obie strony protokołu stanowić będzie podstawę do  
wystawienia przez Wykonawcę faktury do zapłaty.

8. W przypadku, gdy w czasie realizacji dostawy (wniesienie) osoby zatrudnione przez Wykonawcę uszkodzą  
mienie Zamawiającego, w tym ściany, sufity itp., Wykonawca jest zobowiązany do naprawy uszkodzonych  
elementów  i  przywrócenia  ich  do  stanu  pierwotnego w terminie  do  7  dni.  Ewentualne  szkody zostaną  
wskazane na protokole odbioru ilościowo -  jakościowego dostawy. Termin 7 dni  liczony będzie od dnia  
podpisania protokołu. W przypadku braku naprawy elementów lub nienależytego naprawienia w ww. terminie,
Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych. W przypadku niewywiązania
się  przez  Wykonawcę  z  obowiązku  naprawy  uszkodzonego  mienia  lub  wymiany  asortymentu  na  nowy,  
Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich kosztów związanych z naprawą mienia lub zakupem 
przez  Zamawiającego asortymentu,  który Zamawiający  dokona na  koszt  i  ryzyko Wykonawcy (umowne  
wykonanie zastępcze). Jednocześnie Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie                           z należnego mu 
wynagrodzenia kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z wykonaniem zastępczym.

9. Jeżeli w trakcie odbioru zostanie stwierdzone, że asortyment jest uszkodzony, niekompletny lub niezgodny z 
wymaganiami  Zamawiającego  określonymi  w  niniejszej  umowie,  powinien  on  zostać  wymieniony  lub  
uzupełniony przez  Wykonawcę w terminie  7 dni  od  dnia  dostawy.  Po  upływie  terminu Zamawiającemu  
przysługuje prawo zastosowania kar, o których mowa w § 5 ust. 1 lit. d.

10. W przypadku odmowy przyjęcia dostawy w całości Zamawiający uzna że dostawa nie nastąpiła i ma prawo do
naliczania kar wynikających z § 5 ust. 1 lit. b niniejszej umowy.
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§ 3 Gwarancja

1. Wykonawca oświadcza, że udziela na całość asortymentu gwarancji na okres 12 miesięcy liczony od dnia ostatniej 
dostawy,  zgodnie  ze  złożoną  ofertą.  Przez  dzień  ostatniej  dostawy  rozumie  się  dzień  zakończenia  realizacji  
złożonych przez Zamawiającego zamówień, o których mowa w wzorze umowy tj. zakończenie dostarczenia całości
zamówionego  asortymentu.  W przypadku  wypowiedzenia  umowy  termin  gwarancji  będzie  liczony  od  dnia  
wypowiedzenia umowy.

2. Okres  gwarancji  liczy  się  od  dnia  podpisania  protokołu  odbioru  ilościowo  -  jakościowego  każdej
z sukcesywnych dostaw.

3. W  okresie  udzielonej  gwarancji  Zamawiający  nie  ponosi  żadnych  dodatkowych  kosztów,  wszystkie  koszty  
związane z obsługą gwarancyjną ponosi Wykonawca.

4. Wykonawca jest obowiązany do uznania reklamacji wad ukrytych dostarczonego asortymentu bezzwłocznej ich  
wymiany na wolny od wad.

5. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wymiany  wadliwego  towaru  w ciągu  7  dni,  od  dnia  zgłoszenia  reklamacji  
drogą e-mailową. Po upływie terminu Zamawiającemu przysługuje prawo zastosowania kar, o których mowa 
w § 5 ust 1 lit c.

6. W przypadku braku możliwości wymiany towaru na wolny od wad, Zamawiający będzie żądać zwrotu kwoty  
zapłaconej za wadliwy towar lub dostarczenia nowego o parametrach nie gorszych niż wadliwy, po uzyskaniu  
zgody  Zamawiającego.  Nowy  termin  gwarancji,  o  którym  mowa  w  §  3  ust  1,  liczony  będzie  od  dnia  
dostarczenia towaru bez wad do miejsca wskazanego przez bezpośredniego użytkownika.

§ 4 Warunki płatności

1. Łączna wartość umowy wynosi: ______________  złotych netto (słownie_____________________ 00/100), 
co daje kwotę __________brutto (słownie:______________ 00/100)  w  tym  podatek  VAT  w  kwocie   
…………… zł (słownie: ………………………….) i obejmuje  wszystkie  koszty  i  składniki  związane  
z realizacją umowy.

2. Podstawą  do  wystawienia  faktury/faktur  jest  podpisany  przez  strony  protokół  odbioru  ilościowo  -
jakościowego.

3. Dopuszcza się możliwość realizacji zamówienia o wartości niższej niż wymieniona w ust. 1.
4. Zamawiający  dopuszcza  możliwość  wystawienia  faktury  w  wersji  elektronicznej.  Faktura  w  wersji  

elektronicznej zostanie przesłana do Zamawiającego na adres e-mail: faktury.zaopatrzenie@ka.policja.gov.pl
5. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należność za dostarczony towar przelewem w ciągu 30 dni od dnia  

otrzymania  prawidłowo wystawionej  faktury  z konta  Zamawiającego na konto  Wykonawcy wskazane na  
fakturze.

6. Za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym bank Zamawiającego obciążył jego konto.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji dostaw częściowych.
8. Wskazana w ust. 1 łączna wartość zamówienia obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z realizacją 

umowy, w tym związane z dostarczaniem asortymentu do miejsca wskazanego w § 2 ust.2. 

§ 5 Kary umowne

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:
a) w wysokości 10% wartości umownej brutto określonej w § 4 ust 1, gdy Zamawiający  lub Wykonawca 

wypowie od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
b) w wysokości 0,5% wartości brutto nie zrealizowanego zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 

od terminu określonego w § 2 ust. 1. Po przekroczeniu wysokości kar umownych odpowiadających 5% 
wartości brutto umowy Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od  umowy z zastosowaniem § 
5 ust. 1 lit. a) umowy.

mailto:faktury.zaopatrzenie@ka.policja.gov.pl
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c) wysokości 0,5% wartości brutto reklamowanego towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki od terminu 
określonego  w  §  3  ust.  5.  Po  przekroczeniu  5%  wartości  brutto reklamowanego  towaru,     
Zamawiającemu  przysługuje  prawo  wypowiedzenia  umowy  z  zastosowaniem  §  5  ust.  1  lit.  a)  
umowy.

d) w wysokości 0,5% wartości brutto nieprzyjętej dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki od terminu 
określonego w § 2 ust. 9. Po przekroczeniu  wysokości kar umownych odpowiadających 5% wartości 
brutto umowy 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 faktury wystawionej 
przez Wykonawcę po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy na piśmie o potrąceniu i jego wysokości.

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałej z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych
oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

3.  Spory powstałe na tle  wykonania niniejszej  umowy podlegają rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym
miejscowo dla Zamawiającego.

4. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
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Załącznik nr 3 do umowy wykonawczej

ZATWIERDZAM
do Umowy nr CRU …………………

       …………………… z dnia ……………………………….. 
(Komendant KMP/KPP,Naczelnik Wydziału) 

   egz. nr...
  

Protokół odbioru ILOŚCIOWO - JAKOŚCIOWEGO
(WYPEŁNIA WYKONAWCA)

Miejsce dokonania odbioru

  KWP KMP KPP* - …………………………………………….
W dniu …………………….. komisja w składzie:

Przedstawiciel Wykonawcy:

firma: ………………………………………………………….

reprezentowana  przez  - ………………………………………

            - ………………………………………

Przedstawiciel Zamawiającego:

-…………………………………………………………………

-………………………………………………………………...

dokonała odbioru pod względem rodzajowym, ilościowym i jakościowym  następującego przedmiotu dostawy:

Lp. Nazwa asortymentu Kolor
Ilość  ryz/
opakowań

Data
dostawy

Uwagi  

Kontrola jakościowa polegała na sprawdzeniu :

 zgodności dostarczonego asortyment z opisem przedmiotu  zamówienia

 kompletności asortymentu              

 widocznych uszkodzeń 

Zamawiający przyjmuje dostarczony asortyment _bez uwag/z uwagami*

Uwagi:…………………………………………………………………………………………..

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

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

Na tym protokół zakończono i podpisano:

Przedstawiciel Zamawiającego Przedstawiciel Wykonawcy

1)………………………….                                                1) ………………………….

       2)…………………………..                                               2)…………………………..

Wykonano w 3 egz.:
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egz. nr 1- Wydział Zaopatrzenia KWP 

egz. nr 2- Wykonawca

egz. nr 3- Odbiorca dostawy

*niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 4 do umowy ramowej
Zamawiający:

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH
40-038 KATOWICE, UL. J. LOMPY 19

Postępowanie  prowadzone  jest  w  języku  polskim  w  formie  elektronicznej  za  pośrednictwem  Platformy
Zakupowej (zwanej dalej: Platformą; Systemem) pod adresem: https://slaska-policja.eb2b.com.pl

SPECYFIKACJA WYKONAWCZA NA:

„______________________________________________”

TRYB POSTĘPOWANIA
Postępowanie wykonawcze prowadzone na podstawie zawartej umowy ramowej zgodnie z art. 101a ust. 1 pkt. 2 lit. b)
ustawy Pzp oraz zgodnie z procedurami określonymi w umowie ramowej.

KLAUZULA INFORMACYJNA KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KATOWICACH
dla uczestników postępowań o udzielenie zamówień publicznych, Wykonawców oraz innych osób których dane osobowe
pozyskano  w związku  z  ubieganiem  się  o  udzielenie  zamówienia  bądź  w  związku  z  realizacją  zamówienia  przez
Wykonawcę. Pouczenie wynikające z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119).

Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach z siedzibą przy
ul. J. Lompy 19, 40-038 Katowice
2. Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach,
zlokalizowanej w Katowicach przy ul. Lompy 19, tel. 32-200-24-03, e-mail iod.kwp@ka.policja.gov.pl;
3.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu/  celach  przygotowania i  przeprowadzenia  postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji tego zamówienia;
4. Podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych, zwana w dalszej części „ustawą Pzp”;
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych może być Urząd Zamówień Publicznych, ponadto w zakresie określonym
w ustawie Pzp, dane mogą być publikowane na stronie internetowej http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl oraz innym
podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów;
6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej;
7. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynika z przepisów dotyczących okresów przechowywania akt
w Policji.
8.  Posiada  Pani/Pan  prawo  żądania  od  Administratora  dostępu  do  danych  dotyczących  Pani/Pana  osoby,
sprostowania, ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie
określonym przepisami prawa;
9.  Ma  Pani/Pan  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego,  którym  jest  Prezes  Urzędu  Ochrony  Danych
Osobowych;
10. Podanie danych jest wymogiem ustawowym;
11. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
12. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
13. Wykonawca zapewni ochronę przekazywanych danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
(dalej  RODO).  Obowiązek  poinformowania  podwykonawców,  podmiotów  trzecich  i  członków  konsorcjum
o przetwarzaniu danych osobowych spoczywa na Wykonawcy. Oświadczenie Wykonawcy o wypełnieniu obowiązków
wynikających z art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio

https://slaska-policja.eb2b.com.pl/
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pozyskał w celu ubiegania się o niniejsze zamówienie złożone na w załączniku nr 1 do specyfikacji wykonawczej –
formularz ofertowy.
14.  W  przypadku  gdy  wykonanie  obowiązków,  o  których  mowa  w art.  15  ust.  1-3 rozporządzenia 2016/679,
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,  zamawiający może żądać od osoby,  której  dane dotyczą,  wskazania
dodatkowych  informacji  mających  na  celu  sprecyzowanie  żądania,  w  szczególności  podania  nazwy  lub  daty
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
15.Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania
danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 
16.   W  przypadku  gdy  wykonanie  obowiązków,  o  których  mowa  w art.  15  ust.  1-3 rozporządzenia 2016/679,
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,  zamawiający może żądać od osoby,  której  dane dotyczą,  wskazania
dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania
o udzielenie zamówienia.

ROZDZIAŁ I – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

ROZDZIAŁ II – TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA WYKONAWCZEGO
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

ROZDZIAŁ  III  –  WYKAZ  OŚWIADCZEŃ  LUB  DOKUMENTÓW  NIEZBĘDNYCH  DO
PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty następujące dokumenty:
1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do specyfikacji wykonawczej.

2. _______________________________________________________

ROZDZIAŁ  IV  –  INFORMACJE  O  SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA  SIĘ  ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI  ORAZ  PRZEKAZYWANIA  OŚWIADCZEŃ  I  DOKUMENTÓW,  A  TAKŻE
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są pracownicy Wydziału Zaopatrzenia KWP w Katowicach,
tel. 32 200-31-50 w godz. 8:00 – 14.00
2. Postępowanie wykonawcze prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy
Zakupowej (zwanej dalej: Platformą pod adresem: https://slaska-policja.eb2b.com.pl
3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy w zakładce „Pytania/Informacje”.
Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania do Systemu.

ROZDZIAŁ V – TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ WYKONAWCZĄ

Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres ……... dni.

ROZDZIAŁ VI – OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY WYKONAWCZEJ

1.  Wykonawca  składa  ofertę  wykonawczą  w  formie  elektronicznej  za  pośrednictwem  Platformy  Zakupowej  pod
adresem https://slaska-policja.eb2b.com.pl
2. Oferta powinna być sporządzona w formie elektronicznej, w języku polskim, pod rygorem nieważności.
3. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
4. Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej podpisane przez osoby uprawnione,
następujące dokumenty:
4.1) Formularz ofertowy;
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4.2) Pełnomocnictwo lub inne dokumentów, z których wynika prawo do podpisania oferty oraz do podpisania innych
dokumentów składanych wraz z ofertą;

ROZDZIAŁ VII – WSKAZANIE MIEJSCA ORAZ TERMINU SKŁADANIA OFERT WYKONAWCZYCH

1. Ofertę należy przesłać za pomocą Platformy Zakupowej pod adresem: https://slaska-policja.eb2b.com.pl w zakładce
„Załączniki” do dnia ………………...

ROZDZIAŁ VIII – OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

1.  Zamawiający  wybierze  najkorzystniejszą  ofertę  spośród  ofert  niepodlegających  odrzuceniu  na  podstawie
kryteriów o wadze: cena oferty brutto, z wagą 100%, co odpowiada 100 pkt,

2. Punktacja dla kryterium A - cena oferty brutto będzie liczona zgodnie z poniższym wzorem dla każdej oferty
niepodlegającej odrzuceniu:

najniższa oferowana cena brutto z ważnych ofert
A - Ilość pkt = -----------------------------------------------------------------------------------------x 100 pkt.

                                                                                   cena brutto badanej oferty

2.1. Wyznaczenie wartości punktów:

a) Oferta niepodlegająca odrzuceniu z najniższą ceną brutto uzyska maksymalną liczbę punktów, tj. 100
b) Inne oferty cenowe brutto niepodlegające odrzuceniu zostaną przeliczone wg wzoru podanego w ppkt 2.1
c) Jeżeli oferty cenowe brutto niepodlegające odrzuceniu po przeliczeniu wg podanego w ppkt 2.1 wzoru będą
sobie równe otrzymają taką samą liczbę pkt.

ROZDZIAŁ IX– INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANEJ AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

Zamawiający przewiduje/nie przewiduje* przeprowadzenie aukcji elektronicznej.
*zaznaczyć właściwe
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Załącznik nr 1 do specyfikacji wykonawczej
załącznik nr 4 do umowy ramowej

..................................... dnia ..................................

Nazwa Wykonawcy: .................................................................................................................. 

Adres Wykonawcy: .................................................................................................................. 

Tel …........................................................................

adres e-mail ….........................................................

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI

W KATOWICACH

40-038 KATOWICE UL. LOMPY 19

OFERTA   WYKONAWCZA

W odpowiedzi na zaproszenie do postępowania wykonawczego _________________________

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym specyfikacją wykonawczą

za kwotę w wysokości  ................................... złotych brutto; 

(słownie ....................................................................................................); w tym podatek VAT ...... %

              

Oświadczam, że na asortyment udzielam gwarancji …………... miesięcy.

Oświadczam, że jestem związany terminem i miejscem dostawy określonym w rozdziale I specyfikacji wykonawczej.

3.Oświadczam,  że  cały  zakres  objęty  przedmiotem  zamówienia  wykonam  nakładem  własnym  /  z  udziałem

podwykonawców, którym zamierzam powierzyć ..................................................................... * .

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

Lp. Nazwa asortymentu Wartość brutto

1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

4

Ilość 
ryz

Cena 
jednostko
wa netto

Wartość 
netto

Podatek 
VAT
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pieczęć i podpis czytelny osoby uprawnionej
            do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
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