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U M O W A- WZÓR 

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. mgr Piotr KUCIA

zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, 

a:

z siedzibą w :
wpisaną do:   pod numerem 
NIP   ; REGON  z kapitałem zakładowym w wysokości  ….zł
reprezentowaną przez  

zwaną dalej „WYKONAWCĄ”,

o treści następującej:

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie druków, tj.:  Zgodnie z załącznikiem nr 1-formularzem
ofertowym  do niniejszej umowy,  tj. zadanie nr …….

2. Wszelkie koszty związane z realizacją umowy obciążają Wykonawcę.

3. Umowa  została  zawarta  w  wyniku  przeprowadzonego  postępowania  o zamówienie
publiczne  w trybie  art.  39  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  z  dnia  29.01.2004  r.
(oznaczenie postępowania ZP-2380-421-91/2017)

§ 2

1. Realizacja zamówienia nastąpi sukcesywnie:

- w przeciągu 8 dni od przekazania przez zamawiającego wykonawcy zaakceptowanego wzoru druku 
dot. zadania 1 i 3. W odniesieniu do zadania nr 2 w przeciągu 10 dni od podpisania umowy – druki 
akcydensowe, jako druki powszechnego użytku nie wymagają akceptacji wzorów przez zleceniodawcę.
Maksymalny termin realizacji umowy do dnia 15.12.2017r.

2. Po zawarciu umowy Wykonawca przygotowuje wydruk próbny (druków wskazanych w zadaniu 1 
oraz 3) i przedkłada Zamawiającemu do zaakceptowania  w terminie 3 dni roboczych od chwili 
podpisania umowy. Wydruk sporządzony z błędami wskazanymi przez akceptującego winien zostać 
poprawiony w ciągu 2 dni roboczych od  otrzymania informacji od Zamawiającego.  W przypadku 
nieterminowego dostarczenia wydruku próbnego będzie miał zastosowanie  § 6 ust. 1c umowy. 

Dopuszcza się przesłanie wzoru druku, wydruku próbnego do akceptacji oraz informacji o 
zaakceptowaniu (lub ewentualnych uwagach) pocztą elektroniczną. Zaakceptowany wzór druku 
stanowić będzie podstawę do wykonania druków.

3. Wykonawca realizuje zamówienie 1 i 3 w terminie do 8 dni roboczych od akceptacji wzoru.

4. Wykonawca dostarcza zamówione druki na własny koszt do : magazynu Wydziału Zaopatrzenia  
Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, ul. Kochłowicka 5 – tel.32-200-23-26, od 
poniedziałku do piątku  w godz. 8.00 - 14.00. Wykonawca potwierdza termin dostawy na numer 
telefonu jak wyżej z co najmniej 1 - dniowym wyprzedzeniem.
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5. Dowodem zrealizowania dostawy będzie pisemne potwierdzenie, dokonane przez upoważnionego  
pracownika Zamawiającego, po sprawdzeniu ilości, rodzaju i kompletności dostawy na dokumencie 
przedłożonym przez Wykonawcę .

6. Do czasu odbioru druków przez Zamawiającego, ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z 
ewentualnym uszkodzeniem lub utratą asortymentu ponosi Wykonawca. 

7. Osobami wyznaczonymi do kontaktów roboczych w trakcie realizacji umowy są :

- ze strony zamawiającego: Wioletta Pachelska;  tel. 32-200-31-23

w  ioletta.pachelska  @ka.policja.gov.pl   ,  

Monika Szymaszek tel. 32-200-31-27 monika.szymaszek  @ka.policja.gov.pl   ,  

- ze strony wykonawcy: ……………………………………………….

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

§ 3 

1.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości zamawianych druków z przyczyn, których nie
mógł wcześniej przewidzieć.

§ 4

1. Łączna wartość zamówienia brutto wynosi: ………………... zł (słownie: ………./100) w tym podatek 
VAT 23%.

2. Dopuszcza się możliwość realizacji zamówienia o wartości niższej niż wymieniona w ust. 1.

      § 5

1. Wykonawca jest obowiązany do uznania reklamacji wad ukrytych dostarczonych druków i ich wymiany
na wolne od wad w terminie  5 dni roboczych od dnia zgłoszenia  w formie pisemnej  (email, fax, list
polecony)  zaistniałego  faktu  przez  Zamawiającego.  O  sposobie  rozpatrzenia  zgłoszonej  reklamacji
Wykonawca powiadomi  Zamawiającego w  formie  pisemnej.  Brak  powiadomienia  o  sposobie
rozpatrzenia reklamacji będzie potraktowany za uznanie reklamacji. Wady ukryte dostarczonych druków
Zamawiający może zgłaszać Wykonawcy do czasu wyczerpania zapasów zakupionego asortymentu. W
przypadku opóźnienia w realizacji reklamacji zgodnie z terminem określonym w niniejszym paragrafie
będzie miał zastosowanie § 6 ust 1c

2. Zamawiający  po  dostarczeniu   przedmiotu  zamówienia  sprawdzi  losowo  10%   asortymentu  i  w
przypadku  stwierdzenia  jakichkolwiek  wad  jakościowych  będzie  zwracał  100%  dostarczonego
asortymentu  jako  reklamację  w  celu  usunięcia  stwierdzonych  wad,  przeglądu  pod  względem
jakościowym całej zwracanej partii,  dostarczenia całej partii towaru wolnego od wad.

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia jednorazowo całej wolnej od wad partii towaru, który 
został zwrócony w ramach reklamacji. Zamawiający sprawdza losowo 15% towaru dostarczonego po 
reklamacji. W przypadku stwierdzenia wad w dostarczonej po reklamacji- sprawdzonej losowo partii 
towaru Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy z zastosowaniem § 6 ust 1a.

4. W przypadku, gdy wykonawca dostarczy po reklamacji niepełną ilość reklamowanego asortymentu  
danego rodzaju  Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy i będzie miał zastosowanie § 6 
ust.1 a umowy.  

5. W przypadku niedostarczenia druków do magazynu w wyznaczonym terminie, lub niedostarczenia 
druków po reklamacji w wyznaczonym terminie  - zamawiającemu przysługuje prawo zrealizowania 
zamówienia u innego wykonawcy – przy czym kosztami wykonania oraz dostawy druków obciążając 
wykonawcę, który nie wywiązał się z postanowień niniejszej umowy.
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§ 6

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :

a) w wysokości 10% wartości umownej brutto, gdy Zamawiający wypowie umowę z powodu 
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

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

c) w wysokości 100 zł. za każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki od wyznaczonego terminu:  
 dostarczenia wydruku próbnego 

 dostarczenia zamówionego asortymentu

 dostarczenia towaru po reklamacji

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 
lub faktur wystawionych przez Wykonawcę, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy na piśmie o 
potrąceniu i jego wysokości.

§ 7

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należność za dostarczony towar przelewem w ciągu 21 dni od 
dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury lub faktur z konta KWP Katowice. Za datę dokonania 
płatności strony będą uważały datę przekazania przez Zamawiającego polecenia przelewu do banku.

2. Dopuszcza się przesyłanie faktur drogą elektroniczną w formie załącznika PDF na skrzynkę e-mail: 
faktury.zaopatrzenie@ka.policja.gov.pl.

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

§ 8

      Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

1. 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.  

2. Dopuszcza się zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku VAT
od towarów i usług

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku
niedotrzymania przez Wykonawcę warunków umowy, działania na szkodę  lub w sposób naruszający
interesy Zamawiającego. W takim przypadku ma zastosowanie § 6 pkt. 1a.

§ 10

1. Zastrzega się niedopuszczalność przeniesienia wierzytelności.

2. Wszelkie spory ze stosowania niniejszej umowy rozpoznawać będzie  sąd właściwy miejscowo dla 
siedziby Zamawiającego.
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3. W sprawach nie uregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy  Kodeksu  Cywilnego.

§ 11

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Zamawiającego,  

1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:


