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WZÓR UMOWA

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
……………………………… zarejestrowaną w dniu ………….. w …………………przez ………….. pod numerem
……….., NIP …………, REGON …………
reprezentowany przez:
……………………………………………
zwany dalej „Wykonawcą”
o treści następującej:

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie przetargu 
nieograniczonego zawarta zostaje umowa następującej treści :

PRZEDMIOT UMOWY
§ 1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest:

Zakup i dostawę urządzenia kontrolno-pomiarowego służącego do rejestracji zachowań użytkowników dróg 
- zwanego Videorejestratorem (VR) dla KMP/KPP Policji garnizonu śląskiego (3 kpl) wraz z montażem i 
legalizacją .

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy – parametry techniczne i wyposażenie urządzenia – określono w 
„Opisie przedmiotu zamówienia ”, stanowiącym załącznik nr ….. do  umowy. 

3. Urządzenia zamontowane zostaną w samochodach wskazanych przez Zamawiającego.
4. Wykonawca zapewnia, że urządzenia będące przedmiotem umowy są  nowe, gatunku I, wolne od wad 

prawnych, nie mają do nich prawa osoby trzecie oraz nie są przedmiotem żadnego postępowania i 
zabezpieczenia.

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

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 §
1ust. 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.

8. 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
część zamówienia, którą zamierza powierzyć do wykonania.

9. Niedopełnienie obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego na powierzenie wykonania części zamówienia
zgodnie z § 1 ust. 8 daje prawo Zamawiającemu do wypowiedzenia umowy z winy Wykonawcy i prawo do
naliczenia kary umownej zgodnie z § 9 ust 1 litera b umowy.

10. Wykonawca wraz z dostawą asortymentu zobowiązany jest dostarczyć dokumenty gwarancyjne oraz instrukcję
obsługi w języku polskim .

§ 2
1. Wartość zamówienia wynosi: wartość brutto: ........…………........... zł,  słownie: ....……....................... w tym

podatek ......% VAT zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr …. do umowy.



2. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez strony protokół o którym mowa w § 4 ust. 5 umowy.
3. Dopuszcza się możliwość realizacji zamówienia o wartości niższej niż wymieniona w ust. 1 .

REALIZACJA UMOWY

§ 3
1. Zamówienie realizowane będzie przez Wykonawcę w terminie do 20 grudnia 2017r.
2. Zamawiający dostarczy do miejsca wskazanego przez  Wykonawcę w formularzu ofertowym samochody 

przeznaczone do montażu urządzeń  niezwłocznie od otrzymania informacji pisemnej do Wykonawcy 
( dopuszcza się drogę – e-mail).

3. Wszelkie koszty związane z realizacją umowy ( za wyjątkiem przekazania samochodów do montażu) w tym  
montażu i legalizacji ponosi Wykonawca.

4. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za samochody przekazane przez Zamawiającego               
w celu wykonania montażu  i legalizacji.

5. Wykonawcy nie wolno wykorzystywać przekazanych mu przez Zamawiającego samochodów do innych celów
niż montaż i legalizacja urządzeń.

6. Wykonawcy, w ramach umowy przeprowadzi szkolenie  minimum jednodniowe w siedzibie Zamawiającego  z
zakresu  obsługi  dla  osób  wskazanych  przez  Zamawiającego,  które  zostanie  potwierdzone  odpowiednimi
certyfikatami

§ 4
1. KWP Katowice dokona odbioru dostarczonych, zamontowanych i zalegalizowanych urządzeń będących 

przedmiotem umowy.
2. Wykonawca powiadomi pisemnie osoby upoważnione z ramienia KWP Katowice o terminie odbioru 

wykonania przedmiotu umowy na adres e-mail:………. z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem.
3. Odbiór pojazdu z zamontowanym urządzeniem nastąpi z miejsca montażu  Wykonawcy przy udziale 

przedstawicieli KWP Katowice z zastrzeżeniem pkt.4.
4. Odbiór wyposażenia dodatkowego videorejestratora ( niepodlegającego montażowi w pojeździe) nastąpi w 

siedzibie KWP Katowice.
5. Odbiór przedmiotu umowy potwierdzony będzie protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez 

upoważnionych przedstawicieli stron umowy. Wzór protokołu stanowi załącznik nr …... do Umowy.
6. Odbiór urządzenia uważany będzie za dokonany po stwierdzeniu przez przedstawicieli KWP Katowice  

zgodności dostarczanego urządzenia oraz jego montażu i legalizacji z „Opisem przedmiotu zamówienia”, 
stanowiącym załącznik nr ….. do umowy oraz sprawdzeniu braku znamion wcześniejszego użytkowania oraz 
uszkodzeń mechanicznych.

§ 5
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy dokonania odbioru w przypadku stwierdzenia, że przedmiot 

umowy nie spełnia wymagań techniczno-funkcjonalnych  i jest niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia.
2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące 

uprawnienia:
1) Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru do czasu usunięcia tych wad.
2) W przypadku jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem 
Zamawiający może:
a) obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej
i technicznej,
b) odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

§ 6
1. Do każdego  urządzenia Wykonawca dołączy:
• książkę gwarancyjną urządzenia zawierającą numer seryjny, termin i warunki gwarancji, adresy i numery 

telefonów punktów świadczących usługi gwarancyjne;
• kserokopię decyzji Prezesa Głównego Urzędu Miar dotyczącą zatwierdzenia typu oferowanego przyrządu do 

pomiaru prędkości pojazdu;
• świadectwo pierwotnej legalizacji urządzenia;
• instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim
• Każde zamontowane urządzenie będzie miało wykonaną legalizację oraz będzie posiadało świadectwo 

pierwotnej legalizacji urządzenia.
PŁATNOŚĆ

§ 7
1. Zamawiający zapłaci należność za odebrane urządzenia na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT (

dopuszcza się wystawienie faktury w formie elektronicznej i przesłanie jaj na adres: 
faktury.zaopatrzenie@ka.policja.gov.pl) oraz podpisanych bez zastrzeżeń protokołów odbioru ilościowo 



jakościowego.
2. Strony ustalają formę płatności jako przelew bankowy, płatny w ciągu 21 dni od otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
3. Za datę dokonania płatności strony będą uważały datę przekazania przez Zamawiającego polecenia przelewu 

do banku.
4. Wykonawca zobowiązuje się do nie przenoszenia wierzytelności z tytułu niniejszej umowy na osobę trzecią 

bez pisemnej zgody Zamawiającego.

GWARANCJA
§ 8

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na urządzenia wraz z montażem na okres minimum 24 miesięcy. 
Gwarancja nie może być krótsza niż gwarancja producenta dla danego urządzenia.
2. Bieg okresu gwarancji będzie liczony od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu zdawczo-odbiorczego przez 
przedstawicieli Stron.
3. Wykonawca gwarantuje dostępność na terenie całego kraju części zamiennych dla dostarczonych urządzeń.
4. Montaż videorejestratora wraz z urządzeniami towarzyszącymi nie może powodować utraty ani ograniczenia 
uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji.
5. Usunięcie ewentualnych awarii urządzeń nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii drogą 
faksową lub elektroniczną do siedziby serwisu, wskazanego przez Wykonawcę .
6. W przypadku nie wykonania naprawy w terminie 7 dni roboczych ,  Zamawiający ma prawo do naliczenia kar 
zgodnie z § 9 ust 2.
7. Każdy fakt awarii, naprawy i ewentualnej wymiany sprzętu na nowy będzie odnotowany w karcie gwarancyjnej.
8. W przypadku dokonania naprawy urządzenie podlegać będzie ponownej legalizacji. Koszt legalizacji ponosi 
Wykonawca.
9. Każdy podzespół wymieniony w przedmiocie umowy będzie posiadał gwarancję biegnącą od dnia wymiany, jednak 
nie krótszą niż określoną w ust. 1.
10. Szczegółowe warunki gwarancji i serwisu określono w książkach gwarancyjnych urządzeń.

KARY UMOWNE
§ 9

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 § 3 ust. 1.
W  przypadku  przekroczenia  kwoty  kar  w  wysokości  12000,00  Zamawiającemu  przysługuje  prawo
wypowiedzenia umowy z prawem naliczenia kary umownej określonej w § 9 ust. 1 lit. b umowy dla danego
zadania.

b) w wysokości 10% wartości dla danego zadania umownej brutto wskazanej w § 2 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 § 2 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 8 ust. 6

3. Postanowienia  § 9  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 § 9 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.

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
§ 10

Do bieżących uzgodnień oraz przekazania/odbioru przedmiotu zamówienia strony wyznaczają swoich 
przedstawicieli w osobach:
1) ze strony KWP Katowice…………………………
2) ze strony Wykonawcy: …………………………



§ 11

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.
5. 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.

§ 12

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

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA


