
ZP-2380-606-90/2014 Załącznik nr 2 do SIWZ

U M O W A  PROJEKT

zawarta w dniu ............................................ w mieście Katowice pomiędzy:

Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach ul. Lompy 19 NIP 6340137913, REGON 270208292 
reprezentowaną przez działającego z upoważnienia Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji 

Zastępcę Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji – …......................................
zwaną dalej „Zamawiającym”, a:

......................wpisanym do ............. w ............... pod numerem ............. o numerze NIP ............. i REGON

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

reprezentowanym przez:

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

zwany dalej „Wykonawcą” o treści następującej:

§1

1. Przedmiotem umowy jest dostawa telefonów komórkowych.
2. Szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia,  w  tym  ilości  zamawianych  telefonów  znajdują  się

w załączniku nr 3 do SIWZ stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 
3. Wykonawca  dostarcza sprzęt  zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie na załączniku nr 1 do

SIWZ, a stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.
4. Wykonawca  został  wyłoniony  w  przetargu  nieograniczonym  na  podstawie  art.  39  ustawy  Prawo

Zamówień Publicznych.
5. Wykonawca wykona dostawę własnymi siłami bez udziału podwykonawców / z udziałem podwykonawców,  

którym zamierza powierzyć wykonanie ........................... .

6.  W  przypadku  powierzenia  wykonania  części  dostaw  osobom  trzecim  Wykonawca  ponosi  
odpowiedzialność za ich należyte wykonanie. Wykonawca ponosi w szczególności odpowiedzialność 
za wszelkie zawinione i niezawinione szkody, które powstały w związku z dostawami powierzonymi 
przez Wykonawcę, a wykonanymi przez osoby trzecie.

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy za zrealizowany zakres umowy
wskazany w ust. 5.

§2

1. Umowa obowiązuje od dnia zawarcia.
2. Dostawa sprzętu przewidzianego w umowie w ilościach określonych w załączniku nr 3 do SIWZ,
a stanowiącym załącznik nr 1 do umowy odbędzie się nie później niż w terminie do dnia 15.12.2014r. 

§3

1. Ze strony Zamawiającego uprawnionym do kontaktów z Wykonawcą jest: ...............................
2. Ze strony Wykonawcy uprawnionym do kontaktów z Zamawiającym jest: ...............................
3. Osoby wskazane w ust. 1 i 2 mogą zostać zamienione w trakcie realizacji umowy za porozumieniem 
stron poprzez podpisanie aneksu do niniejszej umowy.

§4



1. Urządzenia  będące  przedmiotem  umowy  muszą  być  fabrycznie  nowe  i  dostarczone  wraz
z odpowiednim wyposażeniem (baterie, zasilacze, karty pamięci, zestawy słuchawkowe).

2. Z  chwilą  podpisania  protokołów  odbioru  komórkowe  aparaty  telefoniczne  stają się  własnością
Zamawiającego.

3. Wykonawca dostarczy na własny koszt urządzenia, będące przedmiotem umowy zgodnie z warunkami
niniejszej umowy i ponosi pełne ryzyko związane z niebezpieczeństwem ich utraty albo uszkodzenia
do chwili ich przekazania Zamawiającemu.

4. Dostawa zostanie  zrealizowania  w dniach  od  poniedziałku  do  piątku  w godzinach 8.00  do  14.00.
Wykonawca dostarcza sprzęt do Wydziału Teleinformatyki KWP, Katowice, ul. Lompy 19.

5. Wykonawca  o  terminie  dostawy  powiadomi  Zamawiającego  pocztą  elektroniczną  na  adres
….......................... na co najmniej 1 (jeden) dzień przed dostawą. 

6. Dowodem  zrealizowania  dostawy  będzie  pisemne  potwierdzenie,  dokonane  przez  upoważnionego
pracownika Zamawiającego po sprawdzeniu ilości,  rodzaju i kompletności przedmiotu zamówienia.
Koszty dostawy obciążają Wykonawcę.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo losowego sprawdzenia wybranej partii towaru. Jeżeli 5% partii  
dostawy nie spełni wymogów umowy, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający 
będzie miał prawo do zwrotu całej dostawy, a Wykonawca dostarczy nową partię towaru - wolną od 
wad, na swój koszt w terminie realizacji umowy. 

§5

1. Wartość przedmiotu umowy wynosi ................ złotych netto (słownie:.................................zł.)
....................... złotych brutto (słownie:...................................................zł.) w tym podatek VAT ............ %;
2. Wykonawca dostarczy faktury VAT na przekazany Zamawiającemu sprzęt wraz z wykazem numerów

seryjnych w formie pisemnej i elektronicznej. 
3. Dopuszcza się realizację umowy poniżej wartości podanej w ust. 1.
4. Zapłata  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  nastąpi  na podstawie  prawidłowo  wystawionej  faktury

w terminie  28  dni  od  dnia  wystawienia  faktury  pod  warunkiem,  że  Wykonawca  doręczy
Zamawiającemu  fakturę VAT w terminie 7 dni od dnia jej wystawienia. Uchybienie temu terminowi
powoduje, iż termin zapłaty przedmiotowej faktury wynosić będzie 21 dni od dnia otrzymania faktury.
Zapłata dokonana będzie przelewem na rachunek Wykonawcy, wskazany w fakturze.

5. Za datę dokonania płatności strony będą uważały datę przekazania przez  Zamawiającego polecenia
przelewu do banku.

6. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.
7. Strony umowy nie wymagają wniesienia zabezpieczenia finansowego wykonania umowy.

§6

1. Wykonawca na dostarczone komórkowe aparaty telefoniczne udziela gwarancji na okres ...... miesięcy
od dnia dostawy, a na baterie na okres 6 miesięcy od dnia dostawy.

2. Wszelkie  uwagi  i  ewentualne  reklamacje  Zamawiający  będzie  przekazywał  bezpośrednio  do
Wykonawcy.

3. W  tracie  obowiązywania  umowy  Wykonawca  zapewnia  bezpłatny  transport  uszkodzonego
i naprawionego sprzętu do i z siedziby Zamawiającego.

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie terminu gwarancji, jeżeli
zgłosił wadę przed upływem tego terminu. 

§7

W przypadku wystąpienia wad prawnych, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy
z konsekwencjami określonymi w § 8 i żądania naprawienia poniesionej w związku z tym rzeczywistej
straty.



§8

1. Jeżeli opóźnienie realizacji dostaw nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający
obciąży Wykonawcę karą umowną :
a) w wysokości 0,2 % wartości umownej brutto wskazanej w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki. Wysokość 

kary nie może przekroczyć 10 % wartości umownej brutto. Po przekroczeniu wysokości kar 
umownych odpowiadających 10% wartości brutto umowy Zamawiającemu przysługuje prawo 
wypowiedzenia umowy z prawem naliczenia kary umownej określonej w § 8 ust. 1 lit. b umowy.

b) w wysokości  10 % wartości  umownej  brutto wskazanej  w § 5 ust.  1,  gdy Zamawiający wypowie
umowę z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

c) w wysokości 10 % wartości umownej brutto wskazanej w § 5 ust. 1, gdy Wykonawca wypowie umowę
z powodu okoliczności, za które odpowiada on sam. 

2. Jeżeli opóźnienie realizacji dostaw nastąpi z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca
ma prawo obciążyć Zamawiającego karą umowną :
a) w wysokości 10% wartości umownej brutto wskazanej w § 5 ust. 1, gdy Zamawiający wypowie umowę

z powodu okoliczności, za które odpowiada on sam za wyjątkiem sytuacji opisanej w § 9
b) w wysokości 10% wartości umownej brutto wskazanej w § 5 ust. 1, gdy Wykonawca wypowie umowę

z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.
3.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  odstąpienia  od  niezrealizowanej  części  umowy  w  zakresie
zamówienia w przypadku przekroczenia terminów wskazanych na ich realizację w § 2 ust.  2 umowy.
W takim  przypadku  Zamawiającemu  przysługiwać  będzie  naliczenie  kar  w  wysokości  10  %
niezrealizowanej części zamówienia.
4.  Postanowienia  ust.  1  nie  wyłączają  prawa  Zamawiającego  do  dochodzenia  od  Wykonawcy
odszkodowania  uzupełniającego  na  zasadach  ogólnych,  jeżeli  wartość  powstałej  szkody  przekroczy
wysokość kar umownych.
5. W przypadku opóźnienia w płatności Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe wartości brutto
opóźnionego świadczenia za każdy dzień opóźnienia w płatności.
6.  Zamawiającemu przysługuje  prawo  odstąpienia  od umowy  oraz do obciążenia  Wykonawcy karami
umownymi  określonymi  w ust.  1, w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę warunków umowy,
działania na szkodę Zamawiającego lub w sposób naruszający interesy Zamawiającego.
7.  Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  potrącenia  wartości  naliczonych  kar  umownych  z  faktur
wystawianych  przez  Wykonawcę,  po  uprzednim zawiadomieniu  Wykonawcy  na  piśmie  o  potrąceniu
i jego wysokości.  

§9

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić
od umowy na podstawie art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

§10

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności wszystkich informacji, w których posiadanie
wszedł w trakcie umowy lub w związku z wykonywaną umową oraz do nie wykorzystywania ich do
innych celów niż wykonywanie czynności wynikających z niniejszej umowy.

2. W  przypadku  zaistnienia  potrzeby  udostępnienia  Wykonawcy  przez  Zamawiającego  informacji
niejawnych  niezbędnych  do  realizacji  umowy  -  zostaną  one  przekazane  zgodnie  z  obowiązującą
ustawą o ochronie informacji niejawnych.

3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków o których mowa w ust. 1 oraz
wynikających  z  ustawy o ochronie  informacji  niejawnych  Zamawiający  ma  prawo wypowiedzieć
umowę a wynikłą z tego faktu stratą obciąży Wykonawcę i zastosowanie ma §8 umowy.

§11



1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz
ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Ewentualne spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
4. Załączniki wymienione w niniejszej umowie, stanowią jej integralną część.
5. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden dla
Wykonawcy.

           ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA


