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U M O W A – PROJEKT ZADANIE 1 

zawarta w dniu ............................................ w mieście Katowice pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach  
ul. Lompy 19 NIP 6340137913, REGON 270208292 reprezentowaną przez działającego z upowaŜnienia Komendanta 
Wojewódzkiego Policji w Katowicach: 
Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach –  insp. mgr Ryszard Leśniewski 
zwaną dalej „Zamawiającym”, a 
zarejestrowana w dniu pod numerem w o numerze NIP i REGON  
reprezentowana przez: 
zwany dalej „Wykonawcą” o treści następującej: 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest rozbudowa systemu zarządzania o 2600 uŜytkowników oraz dostawa , montaŜ, instalacja i 
konfiguracja cyfrowych central telefonicznych ..................., fabrycznie nowych wyprodukowanych w 2008r., gatunku I-go 
zgodnie z wymogami opisanymi w punkcie I specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a stanowiącymi załącznik nr 1 do 
umowy, na podstawie złoŜonej oferty. 

2. Wykonawca zapewni przeszkolenie co najmniej dwóch pracowników Zamawiającego w zakresie konfiguracji cyfrowych central 
telefonicznych zgodnie z zapisami w załączniku nr 1 do umowy. 

3. Wykonawca został wyłoniony zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego art. 39. 
§ 2 

1. Termin realizacji umowy do 15.12.2008r.  na podstawie pozytywnego końcowego protokołu odbioru. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przedłoŜenia do akceptacji Zamawiającego harmonogramu realizacji umowy. 
3. Realizacja umowy jest jednorazowa, a za zgodą zamawiającego w transzach. 
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar na własny koszt do wymienionych w Załączniku nr 1 jednostek Policji, po 

jednej sztuce centrali do kaŜdej lokalizacji. 
5. Wykonawca jest zobowiązany do wcześniejszego powiadomienia Zamawiającego o terminie dostawy na adres: Wydział 

Łączności i Informatyki KWP 40-068 Katowice ul. Lompy 19 , fax: 032 2001857 
6. Wykonawca wraz z instalacją winna być realizowana w godzinach  od 8:00 do 15:00 w dniach pracy Zamawiającego tj. od 

poniedziałku do piątku. 
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania odbioru ilościowo-jakościowego w terminie do 2 dni roboczych od daty 

zgłoszenia. 
8. W przypadku niezgodności dostarczonego asortymentu z wymaganiami Zamawiającego, Wykonawca na własny koszt 

wymienia towar na zgodny w terminie 2 dni licząc od dnia podpisania negatywnego protokołu odbioru .  
9. W przypadku określonym w ust. 8 Zamawiający taką sytuację uzna jako niewykonanie dostawy w terminie i będzie miał 

zastosowanie przepis § 6 ust. 1 lit. c. 
10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naleŜyte wykonanie umowy w całości. 
11. Wykonawca oświadcza, Ŝe zakres wynikający z realizacji niniejszej umowy wykona w całości nakładem własnym / zamierza 

powierzyć podwykonawcy zgodnie z wypełnionym według wzoru załącznikiem nr 7 do SIWZ, stanowiącym załącznik nr ... 
do niniejszej umowy. 

12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy za zrealizowany zakres umowy wskazany w 
załączniku nr ... do umowy. 

§ 3 

1. Gwarancja na oferowany sprzęt wynosi............... miesiące, na oprogramowanie wynosi ...................miesięcy, licząc od dnia 
podpisania końcowego protokołu odbioru dostawy przez strony umowy., zgodnie z oświadczeniem podpisanym w ofercie. 

2. Bieg okresu gwarancyjnego rozpocznie się z dniem podpisania końcowego protokołu odbioru  
3. Gwarancja obejmuje: 

a) wady materiałowe i konstrukcyjne, a takŜe nie spełnianie deklarowanych przez producenta parametrów lub funkcji 
uŜytkowych; 

b) naprawę wykrytych uszkodzeń komponentów urządzeń, w tym wymianę uszkodzonych podzespołów na nowe; 
c) usuwanie awarii i błędów funkcjonalnych w działaniu urządzeń i oprogramowania; 

4. W okresie obowiązywania gwarancji, nowe wersje oprogramowania zostaną dostarczone lub zainstalowane nieodpłatnie. W 
razie potrzeby zostanie zapewniona aktualizacja dokumentacji. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia serwisu przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.  
6. Zgłoszenie awarii oraz usługa serwisowa świadczona będzie w języku polskim. 
7. Serwis będzie świadczony w miejscach instalacji urządzeń. 
8. Wykonawca musi zagwarantować czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię: 

a) naprawy prowadzone w sposób zdalny – do 60 (sześćdziesiąt) minut od momentu zgłoszenia, 
b) od momentu przyjęcia zgłoszenia do momentu przyjazdu na miejsce gdzie wystąpiła awaria – max. 24 godziny 
c) W przypadku awarii krytycznej dla funkcjonowania węzłów sieci, Wykonawca musi zagwarantować usunięcie jej w ciągu 

24 godzin. Przez awarię krytyczną węzła sieci rozumie się brak funkcjonowania łączności telefonicznej lub telefaksowej. 
9. Nie podjecie przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 8 skutkować będzie naliczeniem kary umownej w oparciu o 

§ 6 ust. 1 lit. c za kaŜdą rozpoczętą dobę. 
10. JeŜeli charakter awarii wymaga zastosowania urządzenia zastępczego, funkcjonalnie zgodnego z urządzeniem uszkodzonym, 

czas uruchomienia urządzenia zastępczego musi być zgodny z wymogami określonymi w ust. 8. 



ZP-2380-301-215/2008  Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

 

2/2 

11. Zgłoszenia nieprawidłowej pracy węzłów sieci dokonywane będą przez uprawnione osoby Zamawiającego w formie pisemnej 
(e-mail, telefax) do zespołu serwisowego Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zgłoszenia telefoniczne 
pod warunkiem ich potwierdzenia w ciągu 24 godzin pisemnie. 
a) dane Wykonawcy: 
……………………………. 
b) dane Zamawiającego: 
……………………………. 

12. Dwukrotna awaria tego samego egzemplarza urządzenia lub podzespołu w okresie gwarancyjnym obliguje Wykonawcę do 
wymiany urządzenia lub podzespołu na nowy w ciągu 14 dni od chwili ostatniego zgłoszenia. Okres gwarancji na urządzenie 
lub podzespół rozpocznie się z chwilą podpisania przez uŜytkownika protokołu z naprawy. 

13. W przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w ust. 12 Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne i ma 
zastosowanie § 6 ust. 1 lit. c. 

§4 

1. Warunkiem podpisania końcowego protokółu odbioru, według wzoru załącznika nr 6 do SIWZ jest, podpisanie wszystkich 
protokołów ilościowo – jakościowych we wszystkich lokalizacjach objętych umową, pozytywny wynik siedmiodniowej 
próbnej eksploatacji systemu, przekazanie projektów techniczno – instalacyjnych, dokumentacji technicznej, pełnej 
dokumentacji powykonawczej, potwierdzonej stosownymi protokołami.  

2. W przypadku negatywnego wyniku testów, Wykonawca usunie usterki i test zostanie powtórzony. 

§5 

Maksymalna wartość zamówienia wynosi: złotych brutto (słownie:), w tym  podatek VAT .........%. 
 

§ 6 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne : 
a/ w wysokości 20% wartości umownej brutto, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada 

Wykonawca, 
b/ w wysokości 20% wartości umownej brutto, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada on 

sam, 
c/ w wysokości 0,2 % wartości umownej brutto za kaŜdy rozpoczęty dzień zwłoki nie więcej jednak niŜ 10% wartości umownej 

brutto. Po przekroczeniu wysokości kar umownych odpowiadających 10% wartości brutto umowy Zamawiającemu przysługuje 
prawo odstąpienia od umowy z zastosowaniem § 6 ust. 1 lit. a umowy 

2. W przypadku opóźnienia w płatności Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe od wartości brutto opóźnionego 
świadczenia za kaŜdy dzień opóźnienia w płatności. 

3. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Dostawcy odszkodowania uzupełniającego na 
zasadach ogólnych, jeŜeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych. 

 
§ 7 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić naleŜność za dostarczony towar przelewem w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury na 
konto Dostawcy wskazane na fakturze 

2. Za datę dokonania płatności strony będą uwaŜały datę przekazania przez Zamawiającego polecenia przelewu do banku. 
 

§ 8 

 
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie publicznym, czego nie 

moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający moŜe odstąpić od umowy zgodnie z art. 145 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych 

2.Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku niedotrzymania przez Dostawcę warunków umowy tj. 
przekroczenia wysokości kar umownych, o których mowa w § 6 ust. 1 lit. c, działania na szkodę Zamawiającego lub w sposób 
naruszający interesy Zamawiającego. 

§ 9  

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.  
2. Zastrzega się niedopuszczalność przeniesienia wierzytelności bez zgody Zamawiającego.  
3. W sprawach nie uregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych i  przepisy 

KC.  
4. Spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu właściwym rzeczowo sądom powszechnym w 

Katowicach. 
§10 

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Dostawcy 
ZAMAWIAJĄCY:         WYKONAWCA: 


