
 

Załącznik 2 

WZÓR 

UMOWA Nr  ... /2020/SAG/IR -   

 

 

Zawarta w dniu  ......  …... 2020 r., pomiędzy Skarbem Państwa -  

Komendantem Wojewódzkim Policji w Lublinie, ul. Narutowicza 73, 20-019 Lublin; 

NIP 712-010-46-97, REGON 430689052 zwanym dalej  „Zamawiającym”, reprezentowanym przez : 

1. …………………………………………………………….. 

a: ………………………………………………………………. 

zwaną dalej „Wykonawcą”, którą reprezentuje: 

1. …………………………………………………………… 
 

na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (tekst 

jednolity Dz. U. z  2019 r. poz. 1843z późniejszymi zmianami ) o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ”Dostawa urządzeń 

stolarskich na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie” na asortyment ujęty 

w „Wykazie urządzeń” – załączniku  do umowy stanowiącym integralną część niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć urządzenia dopuszczone do obrotu i powszechnego 

stosowania, właściwie oznaczone, posiadające aktualne certyfikaty lub aprobaty techniczne, metki 

fabryczne, etykiety, świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, które zostaną 

dołączone najpóźniej w dniu dostawy – zgodnie  z Polskimi Normami oraz obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami. 

 

§ 2 

1. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od dnia jej podpisania, przy czym może ulec 

wcześniejszemu wygaśnięciu w razie pełnego wydatkowania kwoty, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy; 

2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wniesieniem, montażem i instalacją 

oraz pierwszym uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników Zamawiającego (dotyczy: poz. 1 oraz 4 

załącznika do umowy) urządzeń będących przedmiotem umowy, na własny koszt i ryzyko, w formie 

zamówień cząstkowych (dopuszczalna droga telefoniczna, faksowa, mailowa) na wskazany adres 

na terenie miasta Lublin. 

 Maksymalny termin dostarczenia urządzenia nie dłuższy niż 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia 

zamówienia. 

3. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego (tel.: ______ lub mail ______) o terminie dostawy 

i przeszkolenia pracowników Zamawiającego z minimum 2 dniowym wyprzedzeniem. 

4. Urządzenia będące przedmiotem dostawy będą zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

Wraz z narzędziami dostarczone zostaną: instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, 

dokumentacja techniczno – ruchowa DTR. 

5. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone urządzenia  wyszczególnione w załączniku do umowy będą 

pełnowartościowe, w klasie I gatunku narzędzi. 
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6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wady dostarczonego przedmiotu zamówienia 

Wykonawca zobowiązuje się do naprawy lub wymiany na narzędzia wolne od wad w terminie 

określonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż  30 dni kalendarzowych.  

7. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone narzędzia na warunkach i okres deklarowany przez 

producenta danego urządzenia, z zastrzeżeniem uprawnień Zamawiającego określonych w ust. 6. 

 

§ 3 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy należność do kwoty ...................... brutto 

tj. słownie: ........................................, zgodnie z „Wykazem urządzeń” stanowiącym załącznik 

do umowy. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktur za zrealizowane dostawy cząstkowe narzędzi, o których 

mowa w § 2 ust. 2, w terminie 21 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury 

po zakończeniu realizacji zamówienia cząstkowego. 

3. Za dzień zapłaty faktury uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania stałych cen jednostkowych zgodnie z otrzymaną 

przez Zamawiającego ofertą do końca okresu trwania umowy, z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. W przypadku zmiany stawek podatku VAT na narzędzia będące przedmiotem niniejszej umowy, ceny 

jednostkowe brutto wyszczególnione w załączniku do umowy mogą ulec zmianie. Zmiana cen dotyczy 

ceny brutto, z zachowaniem ceny netto. 

6. Zmiany: 

a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę,  

b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

- nie będą miały wpływu na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

7. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego. 

8. W przypadku konieczności dokonania korekty faktury VAT nie obowiązują postanowienia, o których 

mowa w ust.2. Należność dla Wykonawcy za dostawę zostanie zrealizowana przelewem w terminie 

21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury korygującej VAT 

lub noty korygującej. 

9. Strony zgodnie ustalają, iż wartość umowy określona w § 3 ust. 1 nie może ulec zmianie do końca 

okresu trwania umowy, z zastrzeżeniem ust. 5. 

10. Jeżeli Wykonawca będzie wystawiał fakturę w formie papierowej, Wykonawca będzie dostarczał faktury 

do Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie ul. Narutowicza 73, 20-019 Lublin. 

11. Jeżeli Wykonawca wystawiał będzie ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pośrednictwem 

platformy wówczas w polu faktury o nazwie „referencja kupującego” umieści następujący symbol 

LB3L00. 

§ 4 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić 

Zamawiającemu kary umowne: 

1) w wysokości 15 % wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 w razie 

odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność 
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Wykonawca, o których mowa  w § 9 ust. 1,  a także gdy Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn 

leżących po jego stronie, 

2) w wysokości  5 % wartości brutto nie zrealizowanego w terminie zamówienia cząstkowego, 

o którym mowa w § 2 ust. 2,  za każdy rozpoczęty roboczy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10 % 

wartości brutto umowy, 

3) w wysokości  5 % wartości narzędzi dostarczonych z wadami, za każdy rozpoczęty dzień roboczy 

zwłoki w dostarczeniu narzędzi wolnych od wad w stosunku do terminu, o którym mowa w § 2 ust. 

6, nie więcej jednak niż 10%  wartości brutto umowy. 

2. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia stronie wezwania 

do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej strona uprawniona do otrzymania kary 

umownej może żądać odsetek ustawowych za opóźnienie za każdy dzień opóźnienia. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącania wartości naliczonych kar umownych z faktury 

wystawionej przez Wykonawcę. O wysokości naliczonej kary i jej potrąceniu z faktury VAT Wykonawca 

zostanie powiadomiony na piśmie. 

4. Zapłata kary nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem ust. 

1 pkt 1). 

 

§ 5 

Niezależnie od kar określonych w § 4 Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu nieterminowego bądź 

wadliwego wykonania przedmiotu umowy - do rzeczywistej wartości szkody, jaką poniósł Zamawiający, 

w tym za skutki wynikające z wad dostarczonego przedmiotu umowy. 

 

§ 6 

Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego jest: 

- …–tel. … ; e-mail: …; 

Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu zamówienia ze strony Wykonawcy jest: 

- …………………………………………… 

§ 7 

Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osoby 

trzeciej bez  pisemnej zgody Zamawiającego. 

§ 8 

Wykonawca zobowiązuje się chronić wszelkie dane i materiały uzyskane w związku z realizacją niniejszej 

umowy i oświadcza, że nie przekaże ich  i nie ujawni osobom trzecim. 

 

§ 9 

1. Zamawiający - w okresie obowiązywania umowy - zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, 

w sytuacji, gdy Wykonawca w sposób rażący i zawiniony naruszy chociażby jeden raz postanowienia 

niniejszej umowy i nie usunie tego naruszenia w terminie określonym w zawiadomieniu przez 

Zamawiającego nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 pkt 1. 

2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem 

uzasadnienia, w terminie 21 dni, licząc od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji 

o okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia od umowy.  
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3. Wykonawca może odstąpić od umowy wyłącznie z przyczyn leżących po jego stronie po zrealizowaniu 

bieżącej dostawy cząstkowej, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 pkt 1.  Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 10 

1. Zmiana umowy jest dopuszczalna jedynie za zgodą obu stron w formie pisemnej w postaci aneksu, 

pod rygorem nieważności. 

2. Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji umowy będą załatwiane w drodze porozumienia stron, 

a w przypadku braku porozumienia, spór zostanie poddany sądowi powszechnemu właściwemu 

dla siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

 


