
U M O W A nr ...lTl20l7 p,oi"ut

zawarta w dniu . pomiędzy :

SkarbemPaństwa-KomendąWojewódzkąPolicjizsiedzibąwRadomiu,ul. 1l-goListopada31l59
zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM ręprezentowan ąprzez i

Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibąw Radomiu - mł. insp. Mirosław Jedynak
przy kontrasygnacie
Głównego Księgowego Naczelnika Wydziafu Finansów Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu
- podinsp. Anny Cichockiej
a

zwanym dalej WYKONAWCĄ reprezentowanym przez i

w wyniku dokonania przez ZAMAWIAJĄCECO wyboru oferty w trybie art. 4 pkt. 8 Ustawy - Prawtl
Zalnówień Publicznych z dnia29 sĘcznia 2004r., zostaje zawarla umowa o następującej treści:

§l
1. Przędmiotem u|nowy jest zakup wfaz z dostawą do Stacji Obsługi Transpoltu KWP zs. w Radomiu przy

ul, Energctyków 111, 26-600 Radoln urządzenia diagnostycznego tj. przyrządu do badania halnulca
najazdowego

2. Lączna waftość Lunowy wraz z kosztami dtlstarczenia do ZAMAWIAJĄCEGO wynosi ........... zł
brutto (zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnla , )

§2
Termin realizacji zamówienia do dnia

§3
1. W razie stwierdzenia wad w zakupionym i dostarczonym przcdrniocie umowy, ZAMAWIAJĄCY zgłosi

stosowną reklamację WYKONAWCY. WYKONAWCA zapewni rozpaIrzenic rcklamacji w terminic 14 clni
licząc od dnia jego poinforrnowania.

2. W razie potwierdzcnia istnicnia wady w dostarczonym przeclmiocie umowy, WYKONAWCA usunie wadę
lub wynieni rvadlirvy przedmiot umowy na wolny od wad w ciągu 2 c]ni oci daty potwier<jzenia wady i
dostarczy do ZAMAWIAJĄCEGO na własny koszt.

3. Nie rozpatrzenie reklamacji w terlninie określonyrn w ust. 1 uwazane będzie za uznante reklamacji w
całości,, * ,'"l::]u 
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§1
,t. Odbiór urządzenia diagnostycznego potwierdzony zostanie protokołeln odbioru dostawy ilościowo

jakoŚciowym wg. wzoru stanowiącego załączntk nr l do ulnowy, podpisanyrn przez upoważnionych
Przedstawicieli ZAMAWlAJĄCEGO i WYKONAWCY. Protokół ten sporządzony zostanie w 2 egz.: 1 egz.
dla WYKONAWCY i I egz. dla ZAMAWIAJĄCEGO.

2. ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY należność za dostarczonc urządzenie po dokonaniu bez uwag
odbioru, potwierdzonego protokołeln o którym lnowa w § 4 ust. 1 przelewem na konto WYKONAWCY
wskazane na fakturze w terminic 30 dni od daty otrzymania laktury VAT.

3. WYKONAWCA dostarcz1, fakturę VAT w |erminie do 3 dni roboczych od daty podpisania bez zastrzężęń
protokołu odbioru.

1. Zaterntn zapłaĘ prz,vjmuje się datę obciążenia rachunku ZAMAWIAJĄCEGO



1.

2

§5
WYKONAWCAzaPłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną za zwłokę w dostawie przedmiotu zamówięria
w wYsokoŚci 0,3% wynagrodzenia brutto za każdy dzięń zwłoki licząc od następnego dnia po upĘrłie
terminu wyszczególnionego w § 2.

WYKONAWCA zaPłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości I % wartości brutto
zareklamowanego przęz ZAMAWIAJĄCEGO wadliwego urządzenia za każdy dzięń zrryłoki licząc od
następnęgo dnia po upĘwie terminu określonego w §3 ust. 2.

§6
Niezależrie od kar określonych w § 5 strony mogą dochodzić odszkodowania przenoszącego ich wysokość z
b.tułu szkody jaką poniosły w wlmiku niewykonąnia lub nienaleĄrtego wykonania przez drugą stronę
postanowień umowy.

1,
§7

W razie zaistnienia istotnoj zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leĄ w interesię
Publiczrlm, czego nie moima było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, ZAMAWIAJĄCy może odstąpić
od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
ZAMAWIAJĄCY może odst@ić od umowy także w przypadku, gdy WYKONAWCA przekoczy termin
dostawy określony w § 2 w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tym fakcie.

§8
wszclkie zmiany niniejszcj umowy wynagają formy pisemnej pod rygorem nieważrości.

§9
W sPrawach nieuregulowanych urnową tnają zastosowanie w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§10
Ewentualne sPory wYnikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy
miej scowcl dla ZAMAWIAJĄCEC O.

§ 11
Ulnowa została sPorządzona W 4 jednobrzrniących egzernplarzach, z czcgo 3 egzemplarze dla
ZAMAWIAJĄCEGO, l egzcmplarz dla WYKONAWCY.

Załączntki
Nr 1 - Protokół odbioru dostawy

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

NAczELNlK



ZaląL::ntk nr l
|tl uttltlv,.\ nr T 2() l 7

Radom. dnia .. ... .,. ..,.....r.
PROTOKOŁ ODBIORU DOSTAWY

w dniu ..............r.

Miej s ce dtl krl n ani a o db iortt ;

Stacja Obsługi Transpofiu KWP zs. w Radomiu
ul. Energetyków l4
26-600 Radom

D atu dokon an i a odb iclru

Ze stronl, Wvkunalrtv -,

Ze s t r ony Z am aw i a_i qc e go
Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Raciomiu
ul. 11 go Listopada 37159

26 - 600 Radom
Komisja w składzie:
l.,.....
2. ... ..,
3. ......
Przedmiotem dostawy i odbioru w ramach Umorr,1, nr .. .. ., . .., z<lnia ... ... .,.r. jest:

Potwierdzęnie kornpletności dostawy:
Tak*, Nie'| - zaslłzeżęnia

Potwierdzenie zgodnoŚci jakości przyjmowanej dostawy z paralnetrarni/funkcjonalnością zaoferowaną w
o1'ercie:

Zgodne*, Niezgodne* - zastrzeżęnia

Świadczenia dodatkowe (1eśli były przewidziane w umowie):
Wykonane zgodnie z umową*
Nie wykonane zgodnie z umową* - zastrzeżęnia

Końcowy wynik odbioru:
Pozytywny*, Ncgatywny': - zastrzeżęnia

Podpisy:

1.

2.

_,|),

Członkowie Komisj i Zamawiaj ącego
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Lp Nazwa przed mitlIu dostawy I1ość Nr seryjny \\ artośc

Doku mentacja

tech n icznalinstru kcja
obsługi/śrł iadectrł o

jakości

Uwagi

(Przedstawiciel Wykonawcy)


