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U M O W A  - P R O J E K T

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 –  …………………………………..
zwaną dalej „Zamawiającym”, a:
......................wpisanym do ............. w ............... pod numerem ............. o numerze NIP ............. i REGON ............
reprezentowanym przez:
.......................................
zwany dalej „Wykonawcą” o treści następującej:

§ 1

1. Wykonawca  dostarcza  system  multimedialny  wraz  z  montażem,  konfiguracją  podstawową  (przygotowaniem
i konfiguracją  uruchomienia  systemu),  serwisem  i  wsparciem  technicznym  oraz  dodatkową  konfiguracją
spersonalizowaną  po  dwóch  miesiącach  użytkowania  zgodnie  ze  złożoną  ofertą  stanowiącą  załącznik  nr
1 do umowy wraz  z  dostarczeniem  wymaganych  licencji  niezbędnych  do  pracy  i  działania  systemów  –
zapewniających również działanie sytemu po okresie gwarancyjnym. 

2. Do  czasu  odbioru  zamówienia  przez  Zamawiającego,  ryzyko  wszelkich  niebezpieczeństw  związanych
z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą sprzętu ponosi Wykonawca. 

3. Bezpośrednim użytkownikiem jest  KMP Częstochowa ul. Popiełuszki 5.
4. Miejscem dostawy i użytkowania przedmiotu zamówienia będzie KMP Częstochowa ul. Popiełuszki 5.
5. Wykonawca oświadcza, iż system multimedialny dostarczony w ramach realizacji umowy jest produkowany jako

fabrycznie  nowy,  wolny  od  wad  technicznych  i prawnych,  dopuszczony  do  obrotu  oraz  gatunku  I-go
wyprodukowany nie wcześniej niż 01.04.2015r.

6. Wykonawca na swój koszt zamontuje sprzęt, skonfiguruje i uruchomi w lokalizacji wskazanej w ust. 4.
7. Wykonawca oświadcza, iż urządzenia dostarczane w ramach realizacji umowy posiadają deklarację zgodności CE.
8. Wykonawca w ramach dostawy zapewni uruchomienie systemu oraz przeprowadzenie szkoleń z działania systemu

w lokalizacji określonej w punkcie 4. Wykonawca przeprowadzi na własny koszt szkolenie dla 15 użytkowników –
4  godziny  i  szkolenie  dla  5  administratorów  –  8  godzin.  Termin  szkolenia  Wykonawca  uzgodni  e-mailowo
z bezpośrednim użytkownikiem systemu, o którym mowa w ust. 3.

9. Wykonawca oświadcza, że cały zakres objęty niniejszą umową wykona w całości nakładem własnym.
10. Wykonawca  został  wyłoniony w trybie  art.  25 ustawy z dnia 18 marca  2016 r.  o  szczególnych  rozwiązaniach

związanych  z  organizacją  wizyty  Jego  Świątobliwości  Papieża  Franciszka  w  Rzeczypospolitej  Polskiej  oraz
Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016 (Dz. U. 2016 poz. 393).

§ 2

1. Wykonawca udziela gwarancji na wszystkie elementy składowe systemu multimedialnego 24 miesiące i 36 miesięcy na
monitory. 

2. Odpowiednie dokumenty gwarancyjne Wykonawca dostarczy przy dostawie systemu.  Termin gwarancji liczony będzie
od dnia podpisania bez zastrzeżeń przez przedstawicieli stron, protokołu częściowego z pierwszego uruchomienia.

3. Wykonawca oświadcza, iż z dostawą przedstawi Zamawiającemu
3.1. oświadczenie  producenta  sprzętu  lub  jego  autoryzowanego  przedstawiciela  w  Polsce,  że  w  przypadku

niewywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie
zobowiązania związane z serwisem;

3.2. instrukcje (podręcznik) konfiguracji systemu w formacie pdf i ppt dla użytkownika (user) i administratora (admin);
3.3. procedurę  serwisową  (formularz  określający  procedurę  zgłaszania  napraw  gwarancyjnych  z  danymi

teleadresowymi i punktami serwisowymi). 
4. Wykonawca jest obowiązany do uznania reklamacji wad ukrytych dostarczanego sprzętu i bezzwłocznej ich wymiany na

wolny od wad fizycznych i prawnych.
5. W okresie udzielonej gwarancji  Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów, wszystkie koszty związane

z obsługą gwarancyjną ponosi Wykonawca. 
6. W okresie gwarancji sprzęt podlegający naprawie Wykonawca zobowiązany jest odebrać i dostarczyć po naprawie do

lokalizacji wskazanych w § 1 ust 4.
7. Wykonawca oświadcza, iż wykonanie działań wynikających  z gwarancji  nastąpi  w ciągu 10 dni roboczych od daty

zgłoszenia. W przypadku przekroczenia powyższego terminu, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu
sprawny sprzęt zastępczy, funkcjonalnie zbliżony do uszkodzonego we wskazanym terminie. (Termin 10 dni roboczych
nie  dotyczy  okresu  podwyższonej  gotowości  serwisowej  tj.  25.07.-31.07.2016r.  W  tym  okresie  czas  dojazdu  do
lokalizacji wymienionej w punkcie § 1 ust 4 nie może przekroczyć 2 godzin a czas usunięcia awarii wraz z dojazdem nie
może przekroczyć 8 godzin.).

§ 3

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w etapach:
1.1. ETAP 1 – realizacja dostawy i konfiguracji, uruchomienia systemu multimedialnego do 04.07.2016r.
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1.2. ETAP 2 – gotowość serwisowa od 25 do 31 lipca 2016r.
1.3. ETAP 3 – dostosowanie funkcjonalności systemu do dnia 06.10.2016r.

2. Wykonawca oświadcza,  iż  pełne  pierwsze uruchomienie systemu nastąpi  maksymalnie  do dnia 04.07.2016r.  Termin
pierwszego uruchomienia może ulec zmianie za zgodą Zamawiającego i nie może być dłuższy niż do dnia 15.07.2016r.

§ 4

1. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą w sprawach realizacji umowy są:
1.1. ...................................................... tel. .......................... e-mail ....................................
1.2. ...................................................... tel. .......................... e-mail ....................................

2. Osobami upoważnionymi przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym w sprawach realizacji umowy są:
2.1. ...................................................... tel. .......................... e-mail ....................................
2.2. ..................................................... tel. .......................... e-mail ....................................

3. Strony zobowiązują się do powiadomienia na piśmie w przypadku zmian osób wymienionych w §4 ust. 1 i ust. 2.
4. Zmiana osób wyznaczonych do kontaktów nie stanowi zmian w treści umowy.

§ 5

1. Dowodem  zrealizowania  przedmiotu  umowy  będą  pisemne  protokoły  odbioru  dokonane  przez  upoważnionego
pracownika Zamawiającego w trzech egzemplarzach, po sprawdzeniu ilości, rodzaju i kompletności i funkcjonalności
systemu multimedialnego:
1.1. protokół  częściowy  z  pierwszego  uruchomienia  wraz  z  przeprowadzeniem  testów  poprawnego  działania

w obecności przedstawicieli Zamawiającego (załącznik nr 2 do umowy);
1.2. protokół z okresu podwyższonej gotowości serwisowej tj. 25.07.-31.07.2016r. (załącznik nr 3 do umowy);
1.3. protokół końcowy po dodatkowej konfiguracji spersonalizowanej po dwóch miesiącach użytkowania (załącznik nr

4 do umowy).
1.4. Najpóźniej do dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszystkie

niezbędne  dokumenty,  w  szczególności  dokumenty  gwarancyjne  i  licencyjne.  Niedostarczenie  dokumentów
stanowi dla Zamawiającego podstawę do odmowy podpisania Protokołu. 

2. Protokół częściowy, o którym mowa w ust. 1.1 zostanie spisany przez przedstawicieli Stron maksymalnie w terminie
określonym w § 3 ust. 1.1.

3. Protokół z gotowości serwisowej, o którym mowa w ust. 1.2. zostanie spisany przez przedstawicieli Stron maksymalnie
w terminie do 12.08.2016r.

4. Protokół końcowy o którym mowa w ust. 1.3. zostanie spisany przez przedstawicieli Stron maksymalnie w terminie
określonym w § 3 ust. 1.3.

§ 6

1. Łączna wartość zamówienia wynosi: .......……..... złotych brutto (słownie: ..........................), w tym podatek VAT ….%,
według ceny podanej w ofercie.

2. Zamawiający przewiduje płatności częściowe:
2.1. ETAP 1 - pierwsza płatność 80% wartości zamówienia, o której mowa w ust. 1 tj. …………………………, po

podpisaniu protokołu, o którym mowa w § 5 ust. 1.1.
2.2. ETAP 2  -  druga  płatność  10% wartości  zamówienia,  o  której  mowa w ust.  1  tj.  …………………………, po

podpisaniu protokołu, o którym mowa w § 5 ust. 1.2.
2.3. ETAP 3 - trzecia płatność 10% wartości  zamówienia,  o której  mowa w ust.  1 tj.  …………………………, po

podpisaniu protokołu, o którym mowa w § 5 ust. 1.3.
3. Wartość umowy nie może przekroczyć kwoty określonej w § 6 ust. 1.
4. Podstawą wystawienia faktur przez Wykonawcę są podpisane przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokoły odbioru,

o których mowa w § 5 ust. 1.
5. Zamawiający zapłaci należną kwotę przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie 30 dni od daty

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

§ 7

1. W ramach pierwszego etapu ustala się przeprowadzenie odbioru technicznego.
2. Jeżeli  przedmiot  umowy  wymaga  przeprowadzenia  prób  technicznych,  sprawdzeń  technicznych  lub  uzyskania

stosownych  zezwoleń  właściwych  organów,  Zamawiający  dokonuje  odbioru  po  przedłożeniu  przez  Wykonawcę
pozytywnych wyników tych prób, sprawdzeń lub zezwoleń.

§ 8

1. Jeżeli  opóźnienie  realizacji  umowy  nastąpi  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy,  Zamawiający  ma  prawo
obciążyć Wykonawcę karą umowną:
1.1. w  wysokości  0,5  % wartości  umownej  brutto  za  każdy dzień  zwłoki  w  realizacji  każdego  etapu  zamówienia.

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
zastosowaniem § 8 ust. 1.2. umowy.
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1.2. w  wysokości  10%  wartości  umownej,  gdy  Zamawiający  wypowie  umowę z  powodu  okoliczności,  za  które
odpowiada Wykonawca,

1.3. w wysokości 10% wartości umownej brutto, gdy Wykonawca  wypowie umowę  z powodu okoliczności, za które
odpowiada on sam.

1.4. w wysokości  0,2 % wynagrodzenia  umownego brutto za wykonany przedmiot  odbioru, za każdy dzień zwłoki
w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Zamawiający
ma prawo wypowiedzieć umowę z zastosowaniem zapisu § 8 ust. 1.2.  umowy.

1.5. przekroczenie terminu o którym mowa w § 2 pkt. 7 w wysokości 500,00 za każde kolejne rozpoczęte 24 godziny
opóźnienia licząc od chwili upłynięcia tego terminu.

1.6. przekroczenie terminu o którym mowa w § 2 pkt. 7 w okresie podwyższonej gotowości serwisowej  w wysokości
500,00 za każdą kolejną rozpoczętą godzinę opóźnienia licząc od chwili upłynięcia tego terminu.

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

4. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  wypowiedzenia  umowy  oraz  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

§ 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.

§ 10

1. Zastrzega się niedopuszczalność przeniesienia wierzytelności (cesja) bez zgody Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie 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.

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:


