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UMOWA - WZÓR 
 
zawarta w dniu ............................................ w mieście Katowice pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji 
w Katowicach 40-038 Katowice 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 
……………………………… zarejestrowaną w dniu ………….. w …………………przez ………….. pod numerem 
……….., NIP …………, REGON …………o kapitale zakładowym 
reprezentowany przez: 
…………………………………………… 
zwany dalej „Wykonawca” 
o treści następującej: 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest „Zakup i dostawa 95 kpl walizek kryminalistycznych i/lub 12 kpl plecaków 

kryminalistycznych do wykonywania czynności na miejscach zdarzeń przez techników kryminalistyki 
KMP/KPP Policji garnizonu śląskiego” stanowiących przedmiot zadania nr ...... tj. ...................................... 
w ilościach i według cen jednostkowych przedstawionych w ofercie i formularzu cenowym stanowiących 
załącznik nr ............. do niniejszej umowy. 

2. Cały asortyment objęty przedmiotem umowy jest fabrycznie nowy, gatunku I, spełnia normy jakościowe i 
użytkowe wskazane przez Zamawiającego w załącznikach od nr ………..do SIWZ. 

3. Gwarancja na zaoferowany asortyment wynosi ….. miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego zgodnie z 
formularzem ofertowym stanowiący załącznik nr ….. do umowy. 

4. W okresie udzielonej gwarancji Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów, wszystkie koszty 
związane z obsługą gwarancyjną ponosi Wykonawca. 

5. W okresie gwarancji asortyment podlegający naprawie będzie odbierany przez Wykonawcę w terminie 3 dni 
roboczych od dnia zgłoszenia przez bezpośredniego użytkownika oraz po naprawie dostarczany do 
bezpośredniego użytkownika. Wykonawca będzie zobligowany dokonać naprawy w terminie 14 dni roboczych 
od dnia przekazania asortyemntu do naprawy oraz jego zwrotu do bezpośredniego użytkownika. 

6. Wykonawca oświadcza, że dostarczony asortyment  spełnia wszystkie wymagania i warunki wskazane w opisie 
przedmiotu zamówienia.  

7. Wykonawca został wyłoniony zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Pzp. 

8. Wykonawca wykona dostawę własnymi siłami bez udziału podwykonawców / z udziałem 
podwykonawców…………………………………, którym zamierza powierzyć wykonanie ........................... . 

9. 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 § 1ust. 8. 

10. 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. 11 i ust. 12. 

11. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia wymaga 
każdorazowo uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Wyrażenie zgody lub odmowa winna nastąpić w ciągu 
7 dni od złożenia przez Wykonawcę wniosku, w którym co najmniej wskaże on podwykonawcę i cześć 
zamówienia, którą zamierza powierzyć do wykonania. 

12. Niedopełnienie obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego na powierzenie wykonania części zamówienia 
zgodnie z § 1 ust. 10 daje prawo Zamawiającemu do wypowiedzenia umowy z winy Wykonawcy i prawo do 
naliczenia kary umownej zgodnie z § 5 ust. 1 litera b) umowy. 

 
§ 2 

1. Zamówienie będzie zrealizowane jednorazowo dla zadania …… w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 
15.12.2017r.  

2. Zakupiony asortyment należy dostarczyć do magazynu nr 8 zlokalizowanego przy ul. Kochłowickiej 5 w 
Katowicach.  

3. Dostawa winna być realizowana w godzinach od 8:00 do 14:00 w dniach pracy Zamawiającego tj. od 
poniedziałku do piątku. 

4. Wykonawca ma obowiązek zawiadomić bezpośredniego odbiorcę telefonicznie na numer …………. o dostawie 
z co najmniej 1 dniowym wyprzedzeniem przed ustalonym terminem dostawy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby wskazanej w§ 2 ust. 2   W 
przypadku przekroczenia terminu wskazanego w  § 2 ust. 1 zostaną naliczone kary umowne wskazane w § 5 
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ust.1 ppkt.a/ 
6. Odbiór przedmiotu umowy dla danego zadania zostanie potwierdzony pisemnym protokołem(ami) odbioru 

ilościowego i jakościowego wg wzoru załącznika nr …… do umowy podpisanym przez upoważnionych 
przedstawicieli stron po sprawdzeniu ilości, rodzaju i kompletności przedmiotu zamówienia. Koszty dostawy 
obciążają Wykonawcę. 

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

8. Strony do uzgodnień i reprezentowania w trakcie trwania umowy wyznaczają: 
 ze strony Zamawiającego - ....................................................… 
 ze strony Wykonawcy - ............................................................  

9. W przypadku wykazania przez Wykonawcę iż zaoferowana walizka jak również elementy składowe walizki  
zostały wycofane ze sprzedaży lub zaprzestano ich produkcji, brak jest dostępu do nich na rynku polskim 
(potwierdzone przez producenta lub przedstawiciela handlowego na rynku polskim) Zamawiający dopuszcza 
możliwość zaoferowania i dostarczenia innego produktu pod warunkiem, iż parametry techniczne nie są gorsze 
(identyczne lub lepsze) od pierwotnie zaoferowanych, a cena pozostaje bez zmian. 

10. W przypadku, o którym mowa w§ 2 ust. 9 Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego na zmianę 
oferowanego asortymentu. 

11. Zamawiającemu przysługuje prawo nie wyrażenia zgody na zmianę oferowanego sprzętu. W zaistniałym 
przypadku Wykonawca będzie zobligowany do dostarczenia zaoferowanego asortymentu zgodnego treścią 
oferty. 

 
§ 3 

1. Łączna wartość zamówienia wynosi: 
a) dla zadnia nr 1 wartość brutto: ..................... zł,  słownie: ........................... w tym podatek ......% VAT 
 
b) dla zadnia nr 2 wartość brutto: ..................... zł,  słownie: ........................... w tym podatek ......% VAT 

2. Zamawiający  przewiduje możliwość zwiększenie ilości zakupywanego asortymentu określonego w § 1 ust. 1 
niniejszej umowy w ramach opcji. 

3. Ceny asortymentu  zakupionych w ramach opcji będą identyczne jak ceny określone w ramach złożonej oferty 
dla danego zadania.  

4. Zakup asortymentu w ramach opcji może nastąpić do kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy wartością podaną 
przez Zamawiającego na otwarciu ofert, przewidzianą na realizację danego zadania, a wartością brutto 
wynikającą ze złożonej oferty. 

5. Łączna wartość asortymentu możliwego do zakupu w ramach opcji wynosi............... zł. brutto . 
6. Maksymalna  wartość umowy wynikająca z  § 3 ust. 1 i  ust.  5  wynosi …............................. złotych brutto . 
7. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez strony protokół o którym mowa w § 2 ust. 6 umowy. 
8. Dopuszcza się możliwość realizacji zamówienia o wartości niższej niż wymieniona w ust. 1 i 2. 
 

§ 4 
1. Strony dokonają rozliczenia realizacji umowy na podstawie faktury ( dopuszcza się wystawienie faktury w 

formie elektronicznej i przesłanie jej pod adres: faktury.zaopatrzenie@ka.policja.gov.pl, zgodnie ze złożoną 
ofertą oraz zrealizowaną dostawą. Wykonawca wystawi fakturę nie wcześniej niż w dniu odbioru końcowego tj. 
po odebraniu i podpisaniu bez uwag   przez Zamawiającego protokołu odbioru. 

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należność za dostarczony towar przelewem w ciągu 21 dni od dnia  
prawidłowo wystawionej faktury z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 

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

 
§ 5 

1. Jeżeli zwłoka w  realizacji dostaw nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający obciąży 
Wykonawcę karą umowną: 

a) w wysokości 4000 zł za każdy dzień zwłoki (roboczy) w realizacji umowy w terminie wskazanym w § 2 ust. 1. 
dla danego zadania W przypadku przekroczenia kwoty kar w wysokości 12000,00 Zamawiającemu przysługuje 
prawo wypowiedzenia umowy z prawem naliczenia kary umownej określonej w § 5 ust. 1 lit. b umowy dla 
danego zadania. 

b) w wysokości 10% wartości dla danego zadania umownej brutto wskazanej w § 3 ust. 1, gdy Zamawiający 
wypowie umowę z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 

c) w wysokości 10% wartości dla danego zadania umownej brutto wskazanej w § 3 ust. 1, gdy Wykonawca 
wypowie umowę z powodu okoliczności, za które odpowiada on sam. 

2. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 100,00 zł, za każdy dzień zwłoki w realizacji 
zapisów określonych w  paragrafie 1 ust. 5 
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3. Postanowienia § 5 ust. 1 i 2  nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość 
kar umownych. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy oraz do obciążenia Wykonawcy karami umownymi 
określonymi w § 5 ust. 1 ppkt b, w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę warunków umowy, działania 
na szkodę Zamawiającego lub w sposób naruszający interesy Zamawiającego. 

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

 
§ 6 

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. 
 

§ 7 
1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałej z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego. 
3. W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 
4. Spory powstałe w tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny 

dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 8 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i jeden egzemplarz 
dla Zamawiającego. 
 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 


