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                                                           UMOWA nr          /GMT/Z/18 

zawarta w dniu ………………..2018r w Gorzowie Wlkp. 

 

pomiędzy: 

Skarbem Państwa Komendą  Wojewódzką  Policji  w Gorzowie   Wlkp., z  siedzibą  w   Gorzowie Wlkp.  

66-400, ul.  Kwiatowa  10, NIP: 599-10-07-312, REGON: 210221508,   

zwanym  dalej  „Zamawiającym”, którego reprezentuje: 

1.  nadinsp. Helena Michalak – Komendant  Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp. 

 
a 

 

prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: …………………………………………………………………………………  

NIP: ………………….. , Regon ……………………. 

zwanym dalej „Wykonawcą”, którą reprezentuje: ………………………………………………………………………… 

 

  

Niniejsza Umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy  

Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1976 ze zm.). 

 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 
 

1. Przedmiotem umowy jest: dostawa ……………………………………………………………………………………………………………………    

2. Załącznik nr 1 do umowy, stanowi kserokopia złożonej oferty. 

 

 § 2 

TERMIN WYKONANIA UMOWY 

 

1. Termin realizacji umowy: do dnia  do 25.12.2018r. r.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego o  terminie dostawy z jednodniowym 

wyprzedzeniem telefonicznie na nr tel. 95 7381462 lub elektronicznie na adres: itylda.siuber-

dabrowska@go.policja.gov.pl 

3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy do miejsca dostawy na własny koszt 

 i ryzyko, transportem zorganizowanym przez siebie. 

4. Miejsce dostawy: Magazyn KWP Łagodzin ul. Dobra 2 66-446 Deszczno w dni robocze w godzinach od 8.00 do 

14.00. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe podczas transportu.  

6. Za termin wykonania przedmiotu umowy  uważany będzie dzień dostarczenia  przedmiotu umowy do miejsca 

dostawy, i jego przyjęcia przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. Odbiór przedmiotu umowy musi być 

potwierdzony pisemnie, odpowiednim dokumentem odbioru. 

7. Do kontaktów upoważniam  z ramienia KWP p. Ityldę Siuber-Dąbrowska  nr tel. 95 7381462 

8. Do kontaktów z Zamawiającym upoważnieni są wyznaczeni pracownicy Wykonawcy: 

 -  

9. Osoby wskazane w ust. 7 i 8 mogą zostać zamienione w trakcie realizacji umowy na inne za porozumieniem 

Stron. 

§ 3 

WYNAGRODZENIE 

 

 

1.    Wynagrodzenie, z tytułu wykonania umowy wynosi ………………. zł,  brutto w tym  podatek  VAT 

(słownie: ……………………………………………………………………………………….. ), i jest wynagrodzeniem ryczałtowym 

obejmującym wszystkie koszty składające się na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy. 

 

 

 

 



2/3  

§ 4 
PŁATNOŚCI 

 
1. Termin płatności – do 30 dni kalendarzowych od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT                  

do siedziby Zamawiającego. Podstawą wystawienia faktury jest odbiór przedmiotu umowy. 

2. Fakturę VAT należy wystawić na Komendę Wojewódzką Policji w Gorzowie Wlkp., ul. Kwiatowa 10, 66-400 

Gorzów Wlkp., NIP: 599-100-73-12.  

3. Wynagrodzenie za wykonane prace będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wyszczególniony 

na fakturze. 

4. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego, jeżeli obciążenie rachunku 

nastąpiło przed upływem terminu zapłaty. 

5. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej 

umowy. 

6. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca na wniosek Zamawiającego dopuszcza możliwość prolongaty terminu 

zapłaty, o którym mowa ust 1. Prolongata jest równoznaczna z odstąpieniem od naliczania i zapłaty odsetek 

ustawowych za okres odroczenia płatności 

 

 
§ 5 

GWARANCJA i  REKLAMACJE 
 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu całkowitej  gwarancji na przedmiot zamówienia  na okres 12 miesięcy od 

daty dostawy. 

2. Pozytywny wynik odbioru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za braki i wady ujawnione w terminie 

późniejszym, określonym w ust. 1. 

3. W razie stwierdzenia wad jakościowych otrzymanego towaru, Zamawiający w ramach gwarancji zgłosi 

niezwłocznie pisemną reklamację do Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację                   

w terminie 7 dni roboczych od daty jej otrzymania, w tym  zawiadomić pisemnie Zamawiającego o jej uznaniu 

lub odrzuceniu. Nieudzielenie odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w ciągu 7 dni, licząc od daty jej otrzymania, 

uważane będzie  przez  Zamawiającego za uznanie reklamacji. 

4. Załatwienie reklamacji następować będzie poprzez wymianę na koszt Wykonawcy,  towaru wadliwego  na wolne 

od wad lub naprawę w miejscu dostawy na koszt Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych, (z wyłączeniem sobót, 

niedziel i świąt),  licząc od daty uznania reklamacji  przez Zamawiającego. 

5. Niezależnie od postanowień dotyczących gwarancji jakości, Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za   

wady w przedmiocie zamówienia na okres 12 miesięcy na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 

 

§ 6 
KARY UMOWNE 

 
1. Strony ustalają jako samoistne należności, kary umowne z następujących tytułów: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a)  za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w §3 za każdy dzień opóźnienia; 

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, z powodu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 

umowy. 

2. Strony ustalają, że kara umowna zostanie naliczona w nocie obciążeniowej. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie 

poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 

4. Strony wyłączają możliwość cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. 

5. Strony zgodnie oświadczają, że sposób i wysokość naliczenia kar umownych nie są rażąco wygórowane. 
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§ 7 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od zaistnienia 

którejkolwiek z nw. przesłanek: 

1.1 gdy zostanie zgłoszony wniosek o ogłoszenie upadłości lub w sytuacji rozwiązania firmy Wykonawcy za wyjątkiem zmian 

w strukturze organizacyjno – prawnej Wykonawcy; 

       1.2. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. 

       1.3.Wykonawca nie realizuje umowy gdy zachodzi uzasadniona wątpliwość czy wykona umowę w terminie. 

       1.4. W przypadku co najmniej pięciokrotnej uzasadnionej reklamacji zgłoszonej w ramach gwarancji lub żądania  

              usunięcia wad w ramach rękojmi. 

       1.5. W przypadku niewykonania obowiązków wynikających z gwarancji lub rękojmi przez Wykonawcę lub  

               nienależytego ich wykonania, co zostało stwierdzone co najmniej trzykrotnie. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od zaistnienia 

którejkolwiek z nw. przesłanek: 

1) Zamawiający odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny: odbioru lub odmawia podpisania protokółu 

odbioru; 

2) wystąpi nadzwyczajna zmiana stosunków, której przewidzieć nie można było wcześniej, w tym w szczególności 

- likwidacja bez swojej winy prowadzonej działalności, klęska żywiołowa, utrata bez swojej winy przez 

Wykonawcę w całości mienia niezbędnego do  spełnienia świadczenia. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać 

uzasadnienie. 

§ 8 
DOSTĘP DO INFORMACJI NIEJAWNYCH 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności wszystkich informacji, w których posiadanie wszedł                

w trakcie wykonywania umowy lub w związku z wykonywaną umową oraz do niewykorzystywania ich do innych 

celów niż wykonywanie czynności wynikających z niniejszej umowy. 

2. W przypadku zaistnienia potrzeby udostępnienia Wykonawcy przez Zamawiającego informacji niejawnych  

niezbędnych do realizacji umowy-zostaną one przekazane zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie informacji 

niejawnych. 

3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków o których mowa w ust.  2 oraz 

wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 

14 dni od podjęcia informacji w tym względzie  a wynikłą z tego faktu szkodą obciąży Wykonawcę. 

§ 9 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem umowy strony zobowiązują                                 

się rozstrzygać polubownie, a w przypadku nie dojścia do porozumienia spory poddaje się rozstrzygnięciom Sądu 

Powszechnego miejscowo właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy. 

4. Załącznik wymieniony w niniejszej umowie stanowi jej integralną część. 

 
Załącznik nr 1 do umowy: 

 - kserokopia złożonej ofert z dnia ……………………... 

 

 
 
 
   
            WYKONAWCA                         ZAMAWIAJĄCY 


