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W Z Ó R   U M O W Y

zawarta w dniu .................... w Katowicach 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 – …………………………
działającego w imieniu i na rzecz:
1)Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu
2) Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu
3) Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach
zwany dalej „Zamawiającym”, na podstawie Porozumienia zawartego w dniu……………………..
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: ........................................, o kapitale zakładowym wynoszącym ………………, 
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, PESEL: ........................, NIP: ..........................., REGON: ………………….., reprezentowanym/ą 
przez ................................................., 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, PESEL: ........................, 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, PESEL: ........................, NIP: ...........................,
REGON: …………………..,
(…)
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prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą ………………, na podstawie 
umowy z dnia ……………., NIP: ………………., REGON: ……………...., reprezentowanej przez 
……………………, zwaną dalej „wykonawcą”,
* wypełnić właściwe

W rezultacie dokonania przez zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą 
Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r.
……………………….. wpisanym do ……………….. w ………………. pod numerem …………….. o numerze NIP
………….. i REGON ……………….
reprezentowanym przez:
……………………………………...
zwanym dalej „Wykonawcą”:

który  w wyniku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  nr  ZP-2380-361-84/2017,  przeprowadzonego
w trybie  przetargu  nieograniczonego  (art  39),  zgodnie  z  ustawą  Prawo  zamówień  publicznych,  zawiera  umowę
następującej treści:

PRZEDMIOT UMOWY
§ 1

1. Przedmiotem umowy jest dostawa: 
dla Zadania nr 1- Chromatograf gazowy z detektorem masowym GCMS w komplecie ze spektrometrem podczerwieni
( FITR) w ilości  1 sztuka, którego szczegółowy opis określono w  załączniku nr ….  który stanowi integralną część
niniejszej umowy
dla  Zadania  nr 2  –  Podręczny analizator  Ramanowski  do  identyfikacji  narkotyków-  w ilości  22 sztuki  których
szczegółowy opis określono w załączniku nr …. który stanowi integralną część niniejszej umowy
dla Zadania nr 3 – Przenośny analizator  Ramana do identyfikacji  substancji  chemicznych i  mieszanin (z sondą)
-w ilości 3 sztuki, których szczegółowy opis określono w załączniku nr …. który stanowi integralną część niniejszej
umowy
2. Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem przedmiotu umowy, określonego w zadaniu nr ……….
3.  Wykonawca  gwarantuje,  że dostarczony przedmiot umowy,  będzie fabrycznie nowy (wyprodukowany w 2017
roku)  oraz posiada wysoką jakość i jest fabrycznie pakowany oraz pochodzi z legalnego kanału sprzedaży na rynek
Unii Europejskiej. 
4. Przedmiot umowy będzie kompletny i po instalacji gotowy do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem oraz posiada
certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa.
5. Wykonawca wykona dostawę własnymi siłami bez udziału podwykonawców / z udziałem podwykonawców………………….*,
którym zamierza powierzyć wykonanie* ........................... . ( wypełnia się zgodnie ze złożoną ofertą).
6. W przypadku powierzenia wykonania części  przedmiotu zamówienia podwykonawcy,  Wykonawca ponosi  pełną
odpowiedzialność za działania podwykonawcy jak za działanie własne, w szczególności odpowiedzialność za wszelkie
zawinione i niezawinione szkody, które powstały w związku z powierzeniem wykonania części zamówienia oraz za
zapłatę podwykonawcy za zrealizowany zakres umowy wynikający z ust 5 .
7. W sytuacji nieprzewidzianej w chwili zawierania umowy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyrażenie zgody na
powierzenie podwykonawcy wykonania części  zamówienia W takim przypadku wniosek o wyrażenie zgody musi zawierać
uzasadnienie faktyczne i mają zastosowanie § 1 ust. 8 i ust. 9
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8. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia wymaga każdorazowo
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Wyrażenie zgody lub odmowa winna nastąpić w ciągu 2 dni roboczych od
złożenia przez Wykonawcę wniosku,  w którym co najmniej  wskaże on podwykonawcę i  cześć zamówienia,  która
zamierza powierzyć do wykonania.
9. Niedopełnienie obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego na powierzenie wykonania części zamówienia zgodnie
z ust.  8  będzie  skutkowało  prawem Zamawiającego do  wypowiedzenia  umowy z  winy  Wykonawcy i  prawem do
naliczenia kary umownej zgodnie z § 7 ust. 1 lit. a umowy.
10.  W  przypadku  wykazania  przez  Wykonawcę  iż  zaoferowany  asortyment  został  wycofany  ze  sprzedaży  lub
zaprzestano  jego  produkcji,  brak  jest  dostępu  do  niego  na  rynku  polskim  (potwierdzone  przez  producenta  lub
przedstawiciela handlowego na rynku polskim) Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania i dostarczenia innego
asortymentu pod warunkiem iż jego właściwości nie są gorsze (identyczne lub lepsze) od pierwotnie zaoferowanych
a cena pozostaje bez zmian.
11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10 Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego na zmianę oferowanego
asortymentu.
12. Zamawiającemu przysługuje prawo niewyrażenia zgody na zmianę oferowanego asortymentu.

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY
§ 2

1. Wartość przedmiotu umowy wynosi:
dla zadania nr  … …………………. zł słownie (…………………………………………………………………)
Ogólna  wartość  brutto  umowy  wynosi:……………………………………….  zł  (słownie  ………………….
……………………………..)  w rozbiciu na Bezpośrednich Odbiorców w sposób wskazany w załączniku nr ....  do
umowy.
2. Ceny za przedmiot umowy ustala się wg cen , które zostały podane w złożonej ofercie.
3. Wartość przedmiotu umowy realizowana będzie z podziałem na poszczególnych Bezpośrednich Odbiorców zgodnie
z załącznikiem nr .…
4. Przewidziane środki finansowe dla poszczególnych Bezpośrednich Odbiorców nie będą mogły być wykorzystywane
przez innego Bezpośredniego Odbiorcę,  a tym samym Wykonawca nie może realizować umowy kosztem środków
finansowych przewidzianych dla innej jednostki organizacyjnej.
5.  Wartość przedmiotu umowy brutto  obejmuje wszelkie koszty i  wydatki  z  uwzględnieniem podatku od towarów
i usług,  innych  opłat  i  podatków,  opłat  celnych,  kosztów  opakowania  oraz  kosztów  dostawy  (transportu)  oraz
wniesienia do miejsca wskazanego przez Bezpośredniego Odbiorcę.
6. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.
7. Dopuszcza się wartość zamówienia niższą niż określona w § 2 ust. 1.

TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA UMOWY
§ 3

1. Przedmiot umowy określony w § 1 ust 1 wraz z przeprowadzeniem instruktażu określonego w § 5 wykonany będzie
w terminie do 15 grudnia 2017 r.
2. Brak dostawy w terminie określonym w § 3 ust 1 skutkuje wygaśnięciem umowy z zastosowaniem kar określonych
w § 7 ust 1 lit. a
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3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy do Bezpośredniego odbiorcy w godzinach od 8:00 do
15:00. 
4. Miejscem Bezpośrednich odbiorców , do których będzie  dostarczony przedmiot umowy jest :
dla zadania 1,2,3 KWP w Katowicach ul. Lompy 19, 40-038 Katowice
dla zadania 2,3KWP we Wrocławiu - ul. Podwale 31 – 33,  50-040  Wrocław 
dla zadania 2,3 KWP w Opolu – ul. Korfantego 2, 45-077 Opole 
Wykaz miejsc oraz ilości  do dostawy określa załącznik nr ……, Wykaz danych kontaktowych bezpośrednich od-
biorców określa załącznik nr …...
5. Ze strony Zamawiającego uprawniony do kontaktów z Wykonawcą w sprawach realizacji umowy jest Pan  Marcin
Zawiązalec  tel 32-200-1216, e -mail: marcin.zawiazalec@ka.policja.gov.pl
6.  Ze  strony  Wykonawcy  uprawniony  do  kontaktów  z  Zamawiającym  w  sprawach  realizacji  umowy
jest……………………………………….
7. Z końcowych czynności odbioru Wykonawca sporządzi protokół odbioru ilościowo -jakościowego wg załącznika
nr ……………….w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
8. Wymieniony protokół będzie stanowił podstawę do rozliczenia przedmiotu zamówienia.
Wykonawca zobowiązuje się wydać Bezpośredniemu Odbiorcy najpóźniej  do dnia podpisania protokołu odbioru
ilościowo -jakościowego dostawy, o którym mowa ust. 7, wszelkie niezbędne dokumenty związane z funkcjonowaniem
urządzenia  będącego  przedmiotem umowy,  w  tym m.in.  książkę  serwisową,  adresy  i  numery  telefonów punktów
serwisowych świadczących usługi gwarancyjne, instrukcję obsługi w języku polskim, dokumentację techniczną oraz
instrukcję obsługi na nośniku CD.    
9. Odmowa podpisania przez Wykonawcę protokołu odbioru przedmiotu umowy lub nieobecność osoby uprawnionej
do jego podpisania w dniu odbioru, upoważnia Zamawiającego do jednostronnego sporządzenia i podpisania protokołu
odbioru.

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
§ 4

1. Na dostarczony przedmiot umowy określony w § 1 pkt 1 zostanie udzielony termin gwarancji
dla  zadania  nr  ……….na okres  nie  krótszy  niż…………….od daty  podpisania  bez  zastrzeżeń  protokołu  odbioru
ilościowo -jakościowego przez przedstawicieli Wykonawcy i Bezpośredniego Odbiorcy.
2. Dodatkowo, za wykonane prace instalacyjne przedmiotu umowy określonego w załączniku nr ... dla zadania nr.…,
zostanie udzielony termin gwarancji na okres nie krótszy niż 24 miesięcy, liczony od daty podpisania bez zastrzeżeń
protokołu odbioru ilościowo -jakościowego dostawy przez przedstawicieli Wykonawcy i Bezpośredniego odbiorcy
3.  Wykonawca zobowiązuje  się  do  przeprowadzenia  w  okresie  trwania  gwarancji,  okresowych  przeglądów
konserwacyjnych i usług serwisowych, w równych odstępach czasowych, dwa razy w roku. Koszty obowiązkowych,
okresowych  przeglądów  konserwacyjnych  jak  i  usług  serwisowych  w  czasie  obowiązywania  gwarancji  ponosi
Wykonawca (w tym koszty dojazdu i  transportu).  W ramach usług serwisowych Wykonawca zobowiązany jest  do
wykonywania wymaganych napraw i wymiany uszkodzonych urządzeń (podzespołów) oraz do udzielania konsultacji
Bezpośredniemu odbiorcy w zakresie związanym z przedmiotem umowy. 
4.  W  okresie  gwarancyjnym  zgłoszenia  wad,  awarii  i  usterek  przedmiotu  umowy  będą  dokonywane  przez
Bezpośredniego odbiorcę w formie elektronicznej (e-mail), lub faksowej na wskazany przez Wykonawcę adres e-mail
………. lub numer faksu ……….. .
5.  Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia czynności usunięcia zgłoszonej przez Bezpośredniego odbiorcę wady,
awarii, usterki w ciągu 72 godzin od momentu zgłoszenia
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6. Okres naprawy gwarancyjnej (tj. czas od chwili zgłoszenia wady, usterki bądź awarii do momentu jej usunięcia)
wydłuża okres gwarancji, określony w pkt. 1, o czas naprawy.
7. Zamawiający ma prawo dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie gwarancyjnym, jeżeli zgłosił wadę
przed upływem tego okresu.
8. W przypadku braku możliwości naprawy przedmiotu umowy lub jego podzespołu, Wykonawca jest zobowiązany do
wymiany wadliwego przedmiotu umowy/części przedmiotu umowy na nowy w terminie do 8 tygodni, licząc od dnia
zgłoszenia. Przy czym nowy przedmiot umowy lub jego część muszą posiadać te same parametry lub lepsze. 
9.  Jeżeli  z  tytułu  gwarancji  Wykonawca  wymieni  wadliwy  przedmiot  umowy  na  nowy,  wolny  od  wad,  termin
gwarancji  biegnie  na  nowo  do  chwili  jego  uruchomienia,  a  Wykonawca dostarczy Bezpośredniemu  odbiorcy
dokument potwierdzający udzielenie……….gwarancji na nowy przedmiot umowy  w terminie 7 dni roboczych od
dokonania wymiany.
10. W okresie gwarancji  przedmiot umowy podlegający naprawie,  będzie serwisowany bez dodatkowych kosztów.
Wszelkie czynności będą odnotowywane w książce gwarancyjnej. 
11.  W  okresie  trwania  gwarancji  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wskazania  podmiotu  świadczącego  usługi
gwarancyjne  oraz  informowania  o  zmianach  podmiotów  świadczących  te  usługi   na  co  najmniej  14  dni  przed
wprowadzeniem tych zmian. 
12. W przypadku konieczności wykonania trzeciej naprawy w okresie gwarancyjnym Wykonawca  zobowiązany jest
wymienić urządzenie na nowe.  
13. Wykonawca zobowiązuje się w ramach realizacji niniejszej umowy do bezpłatnego  świadczenia usługi przeglądu
pogwarancyjnego,  świadczonej raz w roku po upływie okresu gwarancji udzielonej na całość zestawu na kolejny okres
tj. ………………..(roku/lat)( co stanowi jedno z kryterium wyboru oferty). Usługa przeglądów serwisowych będzie
obejmowała pracę inżynierów serwisowych oraz koszty ich dojazdu.  
14. Wykonawca zapewni bezpłatną aktualizację dostępnych bibliotek widm przez okres………, podany w złożonej
ofercie ( co stanowi jedno z kryterium wyboru oferty).

INSTALACJA I INSTRUKTAŻ
§ 5

1.  Wykonawca przeprowadzi  bezpłatną  instalację  i  uruchomienie  przedmiotu  umowy  wyszczególnionego
w załączniku  nr  1  dla  zadania  nr  …...  w  miejscu  jego  przeznaczenia/użytkowania  po  wcześniejszym  jego
uzgodnieniu z Bezpośrednim Odbiorcą.
2.  Wykonawca przedmiotu  umowy  musi  posiadać  autoryzację  producenta  w  zakresie  sprzedaży,  montażu  oraz
serwisowania dostarczonego przedmiotu umowy.
3.  Wykonawca  przeprowadzi  bezpłatny  instruktaż  dla  pracowników wskazanych  przez  Bezpośredniego  odbiorcę
w zakresie serwisowania i obsługi sprzętu. Instruktaż będzie prowadzony w każdym miejscu dostawy tj: 
KWP w Katowicach ul. Lompy 19, 40-038 Katowicach dla zadania nr 1,2,3
KWP we Wrocławiu - ul. Podwale 31 – 33, 50-040  Wrocław dla zadania nr 2,3
KWP w Opolu – ul. Korfantego 2, 45-077 Opole dla zadania nr 2,3
i w każdym miejscu dostawy będzie trwał ……. godzin zegarowych dla dostarczonego przedmiotu umowy wy-
szczególnionego w załączniku nr 1.
4.  Instruktaż  składać  się  będzie  z  części  teoretycznej  i  praktycznej  z  uwzględnieniem  merytorycznych  pytań,
kierowanych do prowadzącego zajęcia.
5. Koszt dojazdu do i z miejsca instruktażu oraz pobytu osoby prowadzącej instruktaż pracowników Bezpośredniego
odbiorcy pokrywa Wykonawca.
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6. Instruktaż przeprowadzi kompetentna osoba (osoby). W sytuacji, gdy poziom merytoryczny instruktażu  nie będzie
satysfakcjonował Bezpośredniego odbiorcę, Wykonawca ma obowiązek wyznaczenia innego trenera.
7. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania ewentualnych materiałów instruktażowych na koszt własny.
8. Zakończenie instruktażu potwierdzone będzie wydaniem imiennych certyfikatów dla uczestników.

WARUNKI I TERMIN PŁATNOŚCI
§ 6

1.  Wykonawca wystawi  fakturę  VAT odrębnie  dla  każdego  Bezpośredniego  Odbiorcy,  po  zrealizowaniu  dostawy
przedmiotu zamówienia oraz przeprowadzeniu instruktażu.
2. Podstawą wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę za wykonanie przedmiotu umowy będzie podpisany protokół
odbioru ilościowo-jakościowego z realizacji jego dostawy.
3. Zamawiający upoważnia  Wykonawcę do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy faktury.
4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające rozliczenie Wykonawcy z podwykonawcą za
zakres prac wskazany w § 1 ust. 5 umowy.
5. Bezpośredni odbiorca zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem na konto Wykonawcy w ciągu  30
dni od dnia otrzymania poprawnie wystawionej faktury za dostarczony asortyment, wskazującej jako płatnika:

KWP w Katowicach ul. Lompy 19, 40-038 Katowice
KWP we Wrocławiu - ul. Podwale 31 – 33,  50-040  Wrocław 
KWP w Opolu – ul. Korfantego 2, 45-077 Opole będącego przedmiotem umowy).

6. Na fakturze powinien znaleźć się zapis zawierający  nazwę i numeru projektu, tj.
Projekt  nr  CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_001/0000004  pt.  „Drugstop  -  transgraniczna  współpraca  jednostek  policji
w zakresie walki z przestępczością narkotykową”.
NIP Zamawiającego :

634-013-79-13 (Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach )
896-000-47-80 (Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu)
754-000-35-37 (Komenda Wojewódzka Policji w Opolu)

NIP Wykonawcy : …………

KARY UMOWNE
§ 7

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Bezpośredniemu Odbiorcy następujące kary umowne:
a) w wysokości 20% wartości niezrealizowanej umowy brutto dla danego Bezpośredniego Odbiorcy  wskazanej w § 2
ust. 1, gdy Zamawiający złoży wypowiedzenie umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca
b) w wysokości 20% wartości niezrealizowanej umowy brutto dla danego Bezpośredniego Odbiorcy wskazanej w § 2
ust. 1, gdy Wykonawca złoży wypowiedzenie umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada on sam,
c)  w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia dla danego Bezpośredniego Odbiorcy, za każdy rozpoczęty dzień
zwłoki licząc od terminu określonego w § 4 ust. 8. Po przekroczeniu wysokości kar umownych odpowiadających 10%
wartości umowy brutto Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zastosowaniem § 7 ust. 1 lit. a)
umowy,
d)  w wysokości 50,00 zł dla danego Bezpośredniego Odbiorcy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od terminu
określonego w § 4 ust. 5. Po przekroczeniu wysokości 500,00 zł Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia
umowy z zastosowaniem § 7 ust. 1 lit. a) umowy.
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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.  Bezpośredni  Odbiorca 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 Bezpośredniego Odbiorcę.

§8
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2.  Ewentualne  spory  mogące  wyniknąć  w trakcie  realizacji  umowy rozstrzygać  będzie  sąd  powszechny właściwy
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. Załączniki wymienione w niniejszej umowie, stanowią jej integralną część.
4. 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. W takim wypadku wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania
części umowy.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień umowy w zakresie:
a) zmiany obowiązującej stawki VAT z zachowaniem kwoty brutto wynikającej z realizacji umowy,
b) zmiany nazwy handlowej przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem utrzymania parametrów wskazanych w ofercie
lub ich podwyższenia w zakresie pełnej dostawy przedmiotu zamówienia.
6. Zastrzega się niedopuszczalność przeniesienia wierzytelności bez zgody Zamawiającego.
7. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo
zamówień publicznych.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Projekt  nr  CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_001/0000004 pn.  „Drugstop – transgraniczna współpraca jednostek Policji  w zakresie  walki
z przestępczością  narkotykową”  współfinansowany  przez  Unię  Europejską  z  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego
w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska

7/8



ZP-2380-361-84/2017               Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 1             Katowice, dnia ........................
do Umowy Nr ............../.........../...
zawartej pomiędzy Komendą Wojewódzka Policji w Katowicach
a firmą:

Protokół odbioru ilościowo-jakościowego
Miejsce dokonania odbioru: ………………………………………………………………………………..

Data dokonania odbioru: ……………………………............................................................................

Ze strony Wykonawcy ……………………………………………………………………………………….
(nazwa i adres)

…………………………………………………………………………………………………………............
(imię i nazwisko osoby upoważnionej)

Ze strony Zamawiającego: ………………………………………………………………………………….
(nazwa i adres)

Komisja w składzie:
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

lp.  Nazwa przedmiotu 
umowy

Jed.
miary

Ilość Nazwa produktu /lub 
nr 
katalogowy/model/typ

Wartość  
netto

Inne 
dołączone 
dokumenty

Uwagi

1

Potwierdzenie kompletności dostawy:
- Tak*
- Nie* - zastrzeżenia ……………………………………………………………………………………........
Potwierdzenie zgodności  przyjmowanej dostawy z parametrami/ funkcjonalnością wskazaną w umowie:

- Zgodne*
Niezgodne
Niezgodne - zastrzeżenia……………………………………………………………………………

Świadczenia dodatkowe (jeśli były przewidziane w umowie):
Potwierdzenie przeprowadzenia instruktażu  w dniu ……. dla…..osób wraz z wydaniem certyfikatów.
Wykonane zgodnie z umową
Nie wykonane zgodnie z umową* - zastrzeżenia ……………………………………………….

Końcowy wynik odbioru:
a) Pozytywny*
b) Negatywny* - zastrzeżenia………………………………………………………………………

Podpisy upoważnionych Podpisy upoważnionych
Przedstawicieli Zamawiającego Przedstawicieli Wykonawcy
………………………………. ………………………………
……………………………….. ………………………………
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