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U m o w a  n r  Z P / 5 3 8 / 2 0 1 9  

zawarta w dniu …………..……. w Kielcach pomiędzy: 

Zamawiaj ącym: Wykonawc ą: 

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach 
ul Seminaryjska 12, 25 - 372 Kielce 
NIP: 657-031-33-31, REGON: 290727869 
reprezentowaną z upoważnienia Komendanta 
Wojewódzkiego Policji w Kielcach przez: 

p.o. Zast ępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji  
w Kielcach 
mł. insp. dr Agata Malasi ńska - Nagórny 

 

 

reprezentowana przez:  

 

 
§ 1 Przedmiot umowy. 

1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć 
przedmiot umowy, tj. akcesoria i części sprzętu radiowego w/g poniższego zestawienia:  

L.p. Opis sprz ętu Okres 
gwarancji Ilość Cena brutto 

/szt./m Warto ść brutto 

1. 
Zasilacz buforowy Polwat PWR 10B-12 R  
do radiotelefonu Motorola DM4601e 

 6 szt.   

2. 
Kabel antenowy CNT-400 Andew USA/ 
Commscope  200 m   

3. 
Kabel RG223 MIL-C-17 L01001C0003 - 
Telegartner  

 100 m   

4. 
Wtyk N Andew/ Commscope na kabel CNT 
400 Andrew (400BPNM-C) 

 70 szt.   

5. 
"Wianuszek" do mocowania odciągów 
SR-3050  

 5 kpl.   

6. 
Odskocznia do masztu 20 cm SR-5076-20 
(PEXYMEK) 

 6 kpl.   

7. 
Odskocznia do masztu 40 cm SR-5076-40 
(PEXYMEK) 

 4 kpl.   

8. Uchwyt krokwiowy murowy OMK-50   4 kpl.   

9. Uchwyt Ścienny VF-210   2 kpl.   

10. Mikrofon biurkowy Motorola RMN5050A  6 szt.   

11. 
Wtyk N Telegartner (J01020A0113) zagniatany 
na kabel RG223 

 50 szt.   

12. 
Wtyk BNC Telegartner (J01000A1256) 
zagniatany na kabel RG223 

 50 szt.   

13. 
Adapter/ przejściówka BNC-f/N-m Telegartner 
(J01008C0825) 

 5 szt.   

Razem wartość brutto wraz z kosztami transportu do magazynu Zamawiającego:  

2. Cena brutto dostawy przedmiotu umowy wynosi: ………………………………….  złotych (słownie: 
……………………………………………………………………………………… ). 

3. Wartość przedmiotu umowy obejmuje wszelkie koszty związane z transportem dostawy do miejsca 
przeznaczenia oraz odbiorem. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do ograniczenia przedmiotu umowy w przypadku ograniczenia 
finansowego Zamawiającego. Wykonawca z tego tytułu nie będzie żądał zapłaty za niezamówiony 
asortyment przedmiotu umowy, ani nie będzie dochodził innych roszczeń od Zamawiającego. 

5. Zapłata za dostarczony przedmiot umowy nastąpi w terminie do 14 dni po otrzymaniu prawidłowo 
wystawionej faktury, przelewem na rachunek Wykonawcy.  
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§ 2 Realizacja dostaw. 

1. Przedmiot umowy należy dostarczyć w terminie do 04.11.2019 r. do magazynu Wydziału Łączności 
i Informatyki KWP w Kielcach, ul. Seminaryjska 12, w dni robocze, w godzinach 9.00-15.00 

2. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego z dwudniowym wyprzedzeniem o dokładnym 
terminie dostawy przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony towar będzie zgodny z zapytaniem ofertowym  
ZP/538/2019, wolny od wad uniemożliwiających jego użycie zgodnie z przeznaczeniem. Wykonawca 
zapewni takie opakowania materiałów, jakie są wymagane, by nie dopuścić 
do ich uszkodzenia lub pogorszenia ich jakości w trakcie transportu do miejsca dostawy. 

4. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie przedmiotu umowy w celu jego odbioru w miejscu 
dostawy. Sprawdzenie będzie polegało na upewnieniu się, że przedmiot umowy jest wolny od wad 
fizycznych, a w szczególności, że pod względem ilościowym i jakościowym jest zgodny zapytaniem 
ofertowym ZP/538/2019. 

5. Podstawą potwierdzenia dostawy będzie protokół odbioru. 

6. W przypadku stwierdzenia wad lub złej jakości dostarczonego przedmiotu umowy, Zamawiający 
niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawcę. 

7. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy rzeczywistym stanem dostawy, a stanem wykazanym 
w dokumentach dostawy podstawą odbioru towaru będzie protokół odbioru podpisany przez 
Zamawiającego. 

8. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w dostawie uniemożliwiającego jego przyjęcie, podstawą 
odbioru towaru będzie protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe podczas transportu. W przypadku uszkodzenia  
lub zniszczenia przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany do wymiany towaru  
na pełnowartościowy. 

9. W przypadkach opisanych w pkt. 7 i 8 Zamawiający przekaże protokół odbioru Wykonawcy w terminie 
do 3 dni roboczych od daty dostawy przedmiotu umowy. 

10. W przypadku ustalenia przy odbiorze, że dostarczony towar jest niezgodny z postanowieniami niniejszej 
umowy, Wykonawca w terminie nie przekraczającym 2 dni roboczych licząc od dnia sporządzenia 
protokołu odbioru z zastrzeżeniami, ale nie później niż w terminie, o którym mowa w ust.1 zobowiązany jest 
do wymiany asortymentu na nowy, wolny od wad lub do uzupełnienia braków. 

11. Dostarczony przedmiot Umowy musi być fabrycznie nowy, nieużywany, sprawny i nie może być 
przedmiotem praw ani zobowiązań osób trzecich. 

12. Dostarczony asortyment pochodzić będzie z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta 
obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień 
gwarancyjnych.  

§ 3 Realizacja gwarancji. 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy zgodnie z § 1 ust. 1 licząc od daty 
odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego. 

2. Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 5. 

3. Gwarancja przedmiotu umowy obejmuje wady materiałowe i konstrukcyjne, nieprawidłowe działanie, 
a także niespełnienie deklarowanych przez producenta parametrów i/lub funkcji użytkowych. 

4. W przypadku wady/awarii/usterki przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia 
uszkodzenia w terminie 14 dni licząc od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.  

5. Zgłoszenia reklamacji Zamawiający będzie przekazywał telefonicznie na numer +48 …………………….  
lub faxem na nr +48 …………………… lub pocztą elektroniczną na e-mail: …………………………… 

6. Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie o każdorazowej zmianie danych tj.: numer telefonu, 
numer faxu lub adres e-mail, na które będą składane reklamacje. 

7. Wszelkie koszty transportu związane ze świadczeniem usług gwarancyjnych ponosi Wykonawca. 
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8. W przypadku braku możliwości usunięcia wady/awarii/usterki w czasie określonym w ust. 4, Wykonawca 
nieodpłatnie udostępni na czas naprawy sprzęt o takich samych lub wyższych parametrach technicznych 
i funkcjonalności. 

9. Usługi gwarancyjne muszą być świadczone w miejscu użytkowania przedmiotu umowy. 

10. Produkty objęte gwarancją w przypadku zaistniałych wad zostaną odebrane na koszt Wykonawcy 
do naprawy lub wymiany na nowe wolne od wad. 

§ 4 Odst ąpienie od umowy. 

 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach, gdy: 

a) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższym, w takim wypadku 
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania - do dnia 
odstąpienia - części Umowy; 

b) Wykonawca nie dostarczył przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1, ze skutkiem 
natychmiastowym; 

c) nastąpiło rozwiązanie firmy Wykonawcy albo zostanie wydany nakaz zajęcia całego majątku 
Wykonawcy. 

§ 5 Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy odszkodowania 
w formie kar umownych z następujących tytułów oraz w następujących wysokościach: 

a) w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy na skutek okoliczności, za które 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca – 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 1 ust. 2; 

b) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego 
w § 1 ust. 2 za każdy dzień opóźnienia liczony od terminu określonego w § 2 ust.1, nie dłużej 
jednak niż przez 14 dni. 

c) w przypadku niespełnienia warunku (nieodpłatnego udostępnienia na czas naprawy sprzętu o takich 
samych lub wyższych parametrach technicznych) określonego w § 3 ust. 8, za każdy dzień 
opóźnienia w usunięciu wady/awarii/usterki liczony od terminu w § 3 ust.4 w wysokości 5% ceny 
brutto sprzętu zgłoszonego do reklamacji , określonej w zestawieniu w  § 1 ust. 1, nie dłużej jednak 
niż przez 14 dni. 

2. Kary umowne będą płatne na podstawie pisemnego żądania Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia żądania, na rachunek bankowy wskazany w żądaniu.  

3. W przypadku naliczenia kary umownej, Zamawiający będzie uprawniony do jej potrącenia z faktury 
wystawionej przez Wykonawcę, a Wykonawca wyraża na to zgodę.  

4. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar 
umownych. 

5. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności na osoby trzecie. 
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§ 6 Postanowienia ko ńcowe 

1. Integralną część niniejszej umowy stanowi zapytanie ofertowe nr ZP/538/2019 oraz oferta Wykonawcy. 

2. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Sądem właściwym do rozpatrywania ewentualnych sporów związanych z realizacją umowy będzie sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Wykonawca nie może dokonać cesji praw wykonania niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez 
pisemnej zgody Zamawiającego. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego  
oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1986). 

6. Zamawiający dopuszcza jednostronną zmianę postanowień zawartej umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 
ustawy, jeżeli dojdzie do zmiany przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, wytycznych, 
dyrektyw. 

7. Wykonawca zapewni w okresie obowiązywania niniejszej umowy pełną ochronę danych osobowych 
oraz zgodność z wszelkimi obecnymi oraz przyszłymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych 
osobowych. 

8. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

ZAMAWIAJ ĄCY:        WYKONAWCA : 


