
 

Umowa nr ….. (projekt) 
 

Niniejsza umowa jest konsekwencją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

realizowanego z wyłączeniem Ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

Dnia _____________________r. w Białymstoku, pomiędzy: 

Skarbem Państwa – Komendantem Wojewódzkim  Policji w Białymstoku 

z siedzibą w Białymstoku: ul. H. Sienkiewicza 65, 15-003 Białystok, NIP: 542-020-78-68 

reprezentowanym przez: 

________________________ – Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku 

zwanym dalej „Zamawiającym”, a: 

- _________________________________________________, z siedzibą                                             

w ___________________, _________________________________, wpisaną w dniu __________ r. 

do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w __________________ Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS _____________________ 

reprezentowaną przez: ____________________________________________________,* 

- ______________________________________, prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod firmą 

___________________________ z siedzibą w _______________, ______________________ 

wpisaną/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

NIP: _____________________, REGON: ______________________,* 

zwaną/ym dalej „Wykonawcą” 

została zawarta umowa następującej treści: 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest dostawa ………………….,zwanych dalej urządzeniami o parametrach 

funkcjonalno-technicznych zgodnych ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym 

załącznik nr 1 do niniejszej umowy, oraz złożonym w postępowaniu formularzem ofertowym 

stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy.  

§ 2 

1. Wartość przedmiotu umowy określonego w § 1 wynosi ……………… zł netto, co wraz z 

podatkiem VAT stanowi łącznie ……………… zł brutto (słownie: 

…………………………………… zł 00/100).  

2. Za zrealizowanie Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie: ……………. zł netto 

(słownie: …………………………..…).  

Wynagrodzenie, które otrzyma Wykonawca obejmuje wszelkie niezbędne koszty wykonania 

przedmiotu umowy, w tym m. in. koszty dostawy do  Zamawiającego, inne należne opłaty i 

podatki oraz ewentualne upusty i rabaty.*  

/ Wartość przedmiotu umowy obejmuje wszelkie niezbędne koszty wykonania przedmiotu 

umowy, w tym m. in. koszty dostawy do  Zamawiającego, należne opłaty i podatki, w tym 

podatek VAT oraz ewentualne upusty i rabaty.*  

Należność, za wykonanie przedmiotu umowy zrealizowana będzie przelewem w terminie do 30 

dni od dnia otrzymania przez Płatnika prawidłowo wystawionej faktury.  

3. Wykonawca jest zobowiązany wystawić i dostarczyć fakturę za odebrany przedmiot umowy nie 

później niż do …………….r. 

4. Płatnikiem będzie: 

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku 

ul. Sienkiewicza 65, 15-003 Białystok 

NIP 542-020-78-68 

5. Zapłata dokonana będzie na rachunek bankowy Wykonawcy: …………………………………..  

O każdorazowej zmianie rachunku Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie 

podpisanym przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Zmiana rachunku bankowego nie 

wymaga sporządzenia aneksu do umowy.  

6. Za termin zapłaty będzie uznany dzień obciążenia przez bank rachunku Płatnika. 

§ 3 

1. Przedmiot umowy  zostanie dostarczony w terminie nie późniejszym niż do dnia ……………. r. 

2. Dostawa odbędzie się w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku) w godz.: 8.00-15.00, po 

uprzednim jej uzgodnieniu z Zamawiającym, tel. 85 670 …………….  

3. Dostarczone urządzenia będą posiadały wszelkie niezbędne do właściwego korzystania instrukcje 

i certyfikaty w języku polskim. 



4. Przedmiot umowy zostanie przyjęty po podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu odbioru ilościowo- 

jakościowego.  

§ 4 

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony Zamawiającemu przedmiot umowy jest zgodny ze 

szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, fabrycznie nowy oraz wolny od wad fizycznych  

i prawnych. 

2. Wykonawca na przedmiot umowy określony w § 1 udzieli gwarancji, nie krótszej niż określona w 

załączniku nr 2 do umowy, licząc od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru ilościowo-

jakościowego. 

3. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni nieodpłatne usługi serwisowe autoryzowanego przez 

producenta urządzenia punktu serwisowego lub jego oficjalnego przedstawiciela w Polsce. 

Bezpłatny serwis gwarancyjny obejmuje naprawy urządzeń.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania naprawy gwarancyjnej w ciągu 14 dni od dnia 

zgłoszenia uszkodzenia. 

5. Wszelkie koszty związane ze świadczeniem zobowiązań gwarancyjnych, w tym koszty 

dojazdów, transportu w okresie gwarancji ponosi Wykonawca.  

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną: 

a) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 

w wysokości 10% wartości umowy brutto, określonej w § 2 ust. 1 umowy; 

b) za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wartości umowy brutto, 

określonej w § 2 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia; 

c) za opóźnienie w wykonaniu naprawy gwarancyjnej przedmiotu umowy – w wysokości 20,00 

zł brutto za każdy dzień opóźnienia za każde urządzenie. 

2. Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych. 

3. Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę dla Zamawiającego na potrącenie w rozumieniu art. 498 

i 499 kodeksu cywilnego kwot naliczonych, w przypadku o którym mowa w ust. 1 z 

przysługującej mu od Zamawiającego wierzytelności. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że 

powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą 

oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością. 

4. Zamawiający oświadcza, że wystawi Wykonawcy notę obciążeniową zawierającą szczegółowe 

naliczenie kwot w przypadku sytuacji, o której mowa w ust. 1. 

§ 6 

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej niezrealizowanej  części w sytuacji, 

gdy opóźnienie – z winy Wykonawcy – terminu realizacji przedmiotu umowy, określonego w § 3  

ust. 1 przekroczy 5 dni. 

§ 7 

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

 

§ 8 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

2. Zmiana, o której mowa w ust. 1, możliwa jest w przypadku zaniechania produkcji przedmiotu 

umowy lub wystąpienia innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących tym, że 

dostarczenie przedmiotu umowy w umownym terminie z przyczyn obiektywnych stało się 

niemożliwe. W przypadku wystąpienia powyższych okoliczności Zamawiający dopuszcza 

możliwość dostarczenia produktu równoważnego – przy czym jego jakość, parametry techniczne 

oraz funkcjonalne nie mogą być gorsze, niż określone przez Zamawiającego. Jednocześnie cena 

produktu równoważnego nie może być wyższa niż cena zawarta w załączniku nr 2 do niniejszej 

umowy.  

3. W przypadku określonym w ust. 2 Wykonawca składa do Zamawiającego pisemny wniosek wraz 

z uzasadnieniem, w celu jego akceptacji.   

§ 9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 



 

 

§ 10 

Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

§ 11 

Umowa sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egz. Zamawiającego, jeden 

egz. Wykonawcy. 

13 

Integralną część umowy stanowi: 

– opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 

– formularz ofertowy Wykonawcy – załącznik nr 2 
 

 

 

Wykonawca:         Zamawiający:  

 

 

……………………………      ………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*     Niewłaściwe skreślić 

 


