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U M O W A – W Z Ó R

zawarta  w dniu ...................................  w mieście Katowice  pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji  w Katowicach
ul. J.  Lompy  19  NIP  6340137913,  REGON  270208292  reprezentowaną  przez  działającego  z  upoważnienia
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach:
Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach – ………………………..
zwaną dalej „Zamawiającym”, 
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:  ........................................,  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, NIP: ..........................., REGON: ………………….., 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, 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, NIP: ..........................., REGON: …………………..,
(…)
prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą ………………, na podstawie
umowy  z  dnia  …………….,  NIP:  ……………….,  REGON:  ……………....,  reprezentowanej  przez
……………………, zwaną dalej „Wykonawcą”, o treści następującej:

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest  zakup  i dostawa materiałów  budowlanych  i/lub  materiałów  budowlanych  –
wykładzin i/lub materiałów elektrycznych stanowiących przedmiot zamówienia dla zadania nr 1 i/lub zadania
nr 2 i/lub zadania  nr  3  w  ilościach i według cen jednostkowych przedstawionych w ofercie i formularzu
cenowym stanowiących załącznik 1 (formularz ofertowy) i 2 (formularz cenowy) do niniejszej umowy. 

2. Dostarczane materiały wskazane i szczegółowo opisane przez Zamawiającego w formularzu cenowym
stanowiącym załącznik nr 2  do umowy są  fabrycznie nowe, I-go gatunku, spełniają  wymagania wskazane
przez Zamawiającego w w/w załączniku oraz że jakiekolwiek odstępstwo od wymagań Zamawiającego co do
przedmiotu zamówienia będzie podstawą reklamacji dostarczonego asortymentu .

3. Wykonawca na dostarczony przedmiot umowy, wyszczególniony w załączniku nr 2  do umowy udziela
gwarancję wynikającą z poszczególnych pozycji załącznika nr  2 do umowy, 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte wykonanie umowy w całości.
5. Wykonawca oświadcza, że cały zakres wynikający z realizacji niniejszej umowy wykona w całości nakładem

własnym / zamierza powierzyć podwykonawcy………………………………………………………...
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy za zrealizowany zakres umowy.
7. Wykonawca został wyłoniony zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.1579 tj.)

w trybie  przetargu  nieograniczonego  zgodnie  z  art.  39  ustawy Prawo zamówień  publicznych  (oznaczenie
sprawy ZP-2380-450-118/2017).
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8. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  zmian  ilości  zamawianych  materiałów  wymienionych  pierwotnie
w załączniku  nr  2  do  umowy.  Ilość  zamawianego  asortymentu  będzie  wynikać  z  bieżących  potrzeb
Zamawiającego.

§ 2

1. Strony ustalają, że dostawa przedmiotu umowy  wyszczególnionego w załączniku nr  2  do umowy nastąpi
w terminie ….. dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

2. Wykonawca  zobowiązany  jest  dostarczyć  oraz  wnieść  przedmiot  umowy  na  własny  koszt,  do  siedziby
Zamawiającego  tj.  ul.  Koszarowa  17,  40-068  Katowice  we  wskazane  przez  Zamawiającego  miejsce
w magazynie.

3. Dostawy winny być realizowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00.
4. Potwierdzeniem  zrealizowania  umowy  w  terminie  będzie  zatwierdzony  protokół  końcowy  przyjęcia

stanowiący załącznik nr 3 do umowy.
5. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych w dostarczonym przedmiocie umowy, Wykonawca na własny

koszt zobowiązany jest  do uzupełnienia brakujących ilości,  w terminie do 2 dni roboczych licząc od dnia
powiadomienia przez Zamawiającego o zaistniałym fakcie.

6. W przypadku niezgodności dostarczonego przedmiotu zamówienia z wymogami Zamawiającego, Wykonawca
na własny koszt zobowiązany jest do wymiany przedmiotu zamówienia, w terminie do 2 dni roboczych licząc
od dnia zgłoszenia ich Wykonawcy przez Zamawiającego.

7. W przypadku określonym w ust. 5 i 6 będzie miał zastosowanie przepis § 6 ust. 1 lit. c.

§ 3

1. Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji zobowiązany jest do uznania reklamacji w przypadku wystąpienia
wad ukrytych jakościowych.

2. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wymiany  reklamowanego  towaru  na  wolny  od  wad,  na  własny  koszt
w terminie  do  3  dni  roboczych  od  momentu  powiadomienia  przez   Zamawiającego  o   wystąpieniu  wad
ukrytych jakościowych.

§ 4

1.  Wartość umowy wynosi brutto: ………………….zł, słownie: ………………………………. złotych …../100 ),
w tym podatek VAT, według cen jednostkowych podanych w załączniku nr 2 do umowy.

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

§ 5

1. Podstawą wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie podpisanie przez przedstawicieli
Zamawiającego oraz Wykonawcy protokołu końcowego przyjęcia, o którym mowa w § 2 ust. 4 umowy.

2. Zapłata za dostarczany towar nastąpi z konta zamawiającego,  przelewem w ciągu 30  dni od dnia otrzymania
faktury,  na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.  Za datę dokonania płatności strony będą uważały datę
przekazania przez Zamawiającego polecenia przelewu do banku. 

§ 6

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :

a/ w wysokości 15% wartości umownej brutto, gdy Zamawiający wypowie umowę z powodu okoliczności, za  
które odpowiada Wykonawca,

b/ w wysokości 15% wartości umownej brutto, gdy Wykonawca wypowie umowę z powodu okoliczności, za które 
odpowiada on sam,

c/  w  wysokości  30%  wartości  brutto  niewykonanego  zamówienia  po  przekroczeniu  terminów  2  dniowych,
o których mowa w § 2 ust. 5, 6 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki nie więcej jednak niż 20% wartości umownej 
brutto.  Po przekroczeniu wysokości kar umownych odpowiadających 20% wartości umowy brutto Zamawiający  
może wypowiedzieć umowę z winy Wykonawcy z zastosowaniem kary umownej przewidzianej w ust. 1a.
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d/ w wysokości 30 % wartości brutto reklamowanego asortymentu za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przypadku 
przekroczenia  3  dniowego  terminu na  wymianę  reklamowanego  towaru,  o  którym mowa w §  3  ust.  2,  nie  
więcej jednak niż 100% wartości brutto reklamowanego asortymentu.

e/ w wysokości 30% wartości brutto niewykonanego zamówienia w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1, za  
każdy  dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 20% wartości umownej brutto określonej w § 4 pkt 1. Po przekroczeniu 
wysokości  kar  umownych  odpowiadających  20%  wartości  umowy  brutto  Zamawiający  może  wypowiedzieć  
umowę z winy Wykonawcy z zastosowaniem kary umownej przewidzianej w ust. 1a.

2. W  przypadku  przekroczenia  terminu  realizacji  zadania  określonego  w  §  2  ust.  1  niniejszej  umowy
Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo wypowiedzenia umowy z winy Wykonawcy oraz naliczenia kary
umownej zgodnie z § 6 ust. 1a umowy.

3. Postanowienia § 6 ust. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych.

4. Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  potracenia  wartości  naliczonych  kar  umownych  z faktury
wystawionej  przez  Wykonawcę  po  uprzednim zawiadomieniu  Wykonawcy  na  piśmie  o  potrąceniu  i  jego
wysokości.

§ 7
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.

§ 8
1. Zastrzega się niedopuszczalność przeniesienia wierzytelności bez zgody Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych
oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla
Zamawiającego.
4. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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