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UMOWA  nr …………..../2015 

(PROJEKT) 

 

zawarta w dniu  ……………………………………….. 2015 r., w Poznaniu pomiędzy:  

Skarbem Państwa - Wielkopolskim Komendantem Wojewódzkim Policji – insp. Rafałem Batkowskim,       
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, z siedzibą w Poznaniu, ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 
Poznań, NIP 777-00-01-878, REGON 630703410, reprezentowanym przez:  
………………………………………………………………………………………………………………… 
a: 
………………………….. z siedzibą w …………..00-000, ul. ……………….., zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”, 
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez ……………. pod numerem ……………………, 
posiadającym kapitał zakładowy w wysokości: …………………….…. zł, NIP: 000-000-00-00, REGON: 000000000, 
reprezentowanym przez:  
…………………………………………………………………………………………………………………..  
 

Niniejsza umowa została zawarta w oparciu o wynik badania rynku na podstawie ogłoszenia o zamówieniu 
wyłączonego ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.907 ze zm.) na           
wykonywanie usług serwisowych związanych z utrzymaniem systemów zasilania gwarantowanego dla sieci 
OST112 zainstalowanych w jednostkach Policji w województwie wielkopolskim. 
 

§1 
Definicje 

 
Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o: 
1. Umowie - należy przez to rozumieć niniejszą umowę wraz z załącznikami;  
2. Stronach - należy przez to rozumieć Zamawiającego i Wykonawcę; 
3. Sile wyższej - należy przez to rozumieć zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych      

od Wykonawcy lub Zamawiającego, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub 
całości zobowiązań wynikających z Umowy, których Wykonawca lub Zamawiający nie mogli przewidzieć              
i którym nie mogli zapobiec, ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą 
starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych, tj. powódź, 
trzęsienie ziemi, huragan, wojna, mobilizacja, działania wojenne wroga, rekwizycja, embargo                  
lub zarządzenie władz. Pod pojęciem siły wyższej nie uznaje się: zmian przepisów prawa w trakcie 
trwania Umowy oraz wystąpienia problemów z wykonaniem Umowy z powodu strajku, wszczęcia sporu 
zbiorowego bądź innych zdarzeń o podobnym charakterze u Wykonawcy, a także braków siły roboczej, 
materiałów i surowców, chyba że jest to bezpośrednio spowodowane siłą wyższą;  

4. Nienależytym wykonaniu umowy – należy przez to rozumieć niezrealizowanie pełnego zakresu 
przedmiotu umowy albo zrealizowanie go w sposób niedbały lub niezgodny z wymaganiami 
określonymi w umowie, obowiązującymi przepisami. 
 

§2  
Przedmiot umowy 

 
1. Przedmiotem umowy jest wykonywanie usług serwisowych związanych z utrzymaniem systemów      

zasilania gwarantowanego dla sieci OST112 zainstalowanych w jednostkach Policji w województwie 
wielkopolskim. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawarty jest w załączniku nr 1 niniejszej umowy. 
3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy stanowi jego wyłączną własność i nie jest obciążony             

prawami osób trzecich. 
 

§3 
Termin realizacji przedmiotu umowy 

 
Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy, o którym mowa w § 2 w terminie ośmiu tygodni od dnia 
podpisania niniejszej umowy. 

 
 
 
 



 

 

2 

 
 

§4 
Wynagrodzenie 

 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w §2 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wyrażoną          

w złotych kwotę: netto… zł (słownie: …), podatek VAT … zł (słownie: …), brutto …zł (słownie:…). 
2. Wynagrodzenie określone w ust.1  zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy 

wynikające bezpośrednio z zakresu rzeczowego Umowy, a ponadto wszystkie inne koszty niezbędne     
do wykonania Umowy w szczególności podatek VAT, koszty dojazdu, transportu i użycia sprzętu         
oraz ewentualne koszty ubezpieczenia, odszkodowania i naprawy szkód powstałych podczas               
wykonywania usług i innych formalności wymaganych dla prawidłowego wykonania przedmiotu    
Umowy. Wynagrodzenie uwzględnia również należne opłaty i podatki. 

3. Płatność za realizację przedmiotu umowy dokonywana będzie przelewem bankowym na rachunek     
Wykonawcy, wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia, do siedziby                    
Zamawiającego, prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą do wystawienia faktury będzie         
protokół odbioru podpisany przez pracowników stron. 

4. Wykonawca wystawi faktury VAT, wskazując jako płatnika: 
  Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu 
  60-844 Poznań, ul. Kochanowskiego 2a  
  NIP 777-00-01-878, REGON 630703410. 

5. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego. 
6. Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie 

w złotych polskich. 
 

§5 
Realizacja umowy 

 
1. Do kontaktów oraz koordynowania spraw związanych z realizacją umowy strony wyznaczają swoich 

przedstawicieli: 
Przedstawiciele Zamawiającego: ................................................................................................ 
       ……………………………………………………………………. 
Przedstawiciele Wykonawcy:  ................................................................................................ 
       ……………………………………………………………………. 

2. Przedstawiciele Zamawiającego upoważnieni są do wszystkich czynności związanych z realizacją        
niniejszej umowy, w tym do podpisywania protokołu odbioru. 

3. Zmiana osoby wyznaczonej do kontaktów wymaga powiadomienia pisemnego drugiej strony umowy. 
Zmiany  te nie wymagają natomiast zawarcia aneksu do umowy. 

4. Termin realizacji przedmiotu umowy ulega zawieszeniu na okres działania siły wyższej. Każda ze Stron 
Umowy jest obowiązana do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej ze Stron Umowy o zajściu 
przypadku siły wyższej oraz wskazania zakresu i wpływu, jaki zdarzenie miało na przebieg realizacji 
zlecenia. W przypadku ustania siły wyższej, Strony Umowy niezwłocznie przystąpią do realizacji swoich 
obowiązków wynikających z Umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że zatrudniony personel posiada przewidziane prawem uprawnienia. 
6. Do realizacji niniejszej umowy Wykonawca wyznaczy osoby posiadające wiedzę i doświadczenie 

w obsłudze i instalacji urządzeń zasilania gwarantowanego, a ponadto, posiadające aktualne świadectwa 

kwalifikacji  z uprawnieniami na stanowisku dozoru i eksploatacji  instalacji i sieci elektroenergetycznych        

o napięciu znamionowym do 1 kV oraz posiadające wiedzę w zakresie obsługi siłowni    telekomunikacyjnej.  
7. Wykonawca powiadomi przedstawiciela Zamawiającego o planowanym terminie realizacji przedmiotu 

umowy z minimum trzydniowym wyprzedzeniem.  
8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie urządzeń, będące wynikiem niewłaściwego      

wykonywania prowadzonych prac. 
9. W przypadku uszkodzenia urządzeń z przyczyn, o których mowa w ust. 8 Wykonawca zobowiązany jest 

na koszt własny do przywrócenia urządzeń do stanu, jaki zastał przed przystąpieniem do prac.  
10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody powstałe w czasie lub w związku         

z wykonywaniem przedmiotu umowy. 
11. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem             

nieważności. 
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§6 

Obowiązki Wykonawcy 
 
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu Umowy z należytą starannością, zgodnie            

z wymaganiami określonymi w Umowie i obowiązującymi przepisami. 
2. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz wobec osób trzecich            

za szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu Umowy. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) zapewnienia warunków organizacyjnych i technicznych niezbędnych do wykonania przedmiotu 
Umowy, 

2) niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich zdarzeniach mogących mieć wpływ            
na realizację przedmiotu Umowy, a także informowania o zaistniałych nieprawidłowościach, 
problemach w realizacji Umowy lub o zamiarze wstrzymania realizacji przedmiotu Umowy, 

3) usuwania wszelkich uszkodzeń, powstałych w związku z realizacją przedmiotu Umowy, 
4) zachowania w tajemnicy danych uzyskanych w wyniku wykonania przedmiotu Umowy. 

4. W czasie prac Wykonawca będzie odpowiedzialny za BHP i P.POŻ w miejscu realizacji przedmiotu 
Umowy, w tym bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, a także za następstwa i wyniki swojej działalności    
lub zaniechania, w szczególności w zakresie: 

a) organizacji prac, 
b) zabezpieczenia interesów osób trzecich, 
c) ochrony środowiska, 
d) warunków bezpieczeństwa pracy, 
 

§7 
Zobowiązania Zamawiającego 

 
Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) bezzwłocznego udostępniania Wykonawcy informacji niezbędnych dla wykonania przedmiotu 
Umowy, 

2) zapewnienia dostępu do pomieszczeń, w których będzie realizowany przedmiot Umowy, 
 

§8 
Odstąpienie od umowy 

 
1. W razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy, Wykonawcy nie będzie przysługiwać wynagrodzenie 

za wykonaną i nieodebraną część przedmiotu umowy. 
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli Wykonawca narusza postanowienia 

Umowy lub nie wywiązuje się z obowiązków nałożonych na niego w Umowie pomimo dwukrotnego       
pisemnego wezwania przez Zamawiającego do stosowania się do jej postanowień. Odstąpienie przez   
Zamawiającego od umowy nastąpi w terminie 14 dni, licząc od upływu ostatniego dnia terminu             
wyznaczonego w drugim wezwaniu na wywiązanie się z postanowień i obowiązków wynikających 
z Umowy. 

3. W razie zaistnienia zmiany okoliczności powodującej, 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 tych okolicznościach. W tym przypadku        
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za prace wykonane do dnia odstąpienia    
od Umowy. 

4. Zamawiający może odstąpić od umowy w wyniku powzięcia wiadomości o wszczętym postępowaniu   
egzekucyjnym w rezultacie którego nastąpiło zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części         
lub złożono wniosek o ogłoszenie upadłości lub likwidację Wykonawcy. 

 
§9 

Warunki gwarancji 
 

1. Przedmiot umowy objęty będzie gwarancją przez okres 36 miesięcy od dnia dokonania odbioru 
przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem odbioru. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia serwisu gwarancyjnego, którego koszty wliczone                 
są w kwotę wynagrodzenia o którym mowa § 4 ust.1. 

3. Gwarancja obejmuje usuwanie uszkodzeń i wad, wynikających z niewłaściwie wykonanej usługi 
serwisowej lub wad materiałowych i konstrukcyjnych, a także niespełnianie deklarowanych przez 
producenta parametrów lub funkcji użytkowych wymienianego urządzenia w tym wymianę 
uszkodzonych elementów wymienianego urządzenia na nowe. 
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4. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia serwisu przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. 
5. Serwis gwarancyjny będzie świadczony w miejscu instalacji urządzenia. 
6. Wykonawca gwarantuje usunięcie wszelkich wskazanych i stwierdzonych uszkodzeń i wad w ciągu 21 

dni od momentu otrzymania zgłoszenia. 
7. Jeżeli naprawa uszkodzonego urządzenia nie będzie możliwa w terminie określonym w ust. 6 

Wykonawca zapewni na czas naprawy urządzenie zastępcze funkcjonalnie zgodne z urządzeniem 
będącym w trakcie naprawy. Koszty transportu urządzenia/elementów urządzenia ponosi Wykonawca. 

8. Dostarczenie przez Wykonawcę urządzenia, o których mowa w ust. 7 będzie równoznaczne                         
z dotrzymaniem terminów określonych w ust. 6 , przy czym czas pracy urządzenia zastępczego nie może 
przekroczyć ośmiu tygodni. Po przekroczeniu terminu ośmiu tygodni pracy urządzenia zastępczego, 
uszkodzone urządzenie Zamawiającego podlega wymianie na nowe. 

9. Zgłoszenia uszkodzeń i wad dokonywane będą przez pracowników Zamawiającego w formie faksowej 
do zespołu serwisowego Wykonawcy na numer faksu ……………………..  

 
§10 

Kary umowne 
 

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić 
Zamawiającemu następujące kary umowne: 
1) 10% kwoty brutto przedmiotu umowy określonej w §4 ust.1, gdy Wykonawca w trakcie trwania 

niniejszej umowy odstąpi od jej realizacji, 
2) 0,05% kwoty brutto przedmiotu umowy określonej w §4 ust.1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia 

w przypadku niedotrzymania terminu określonego w §3. 
2. Za opóźnienie w usunięciu uszkodzeń i wad ujawnionych w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązuje 

się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,05% wartości brutto przedmiotu umowy 

określonej w § 4 ust. 1 - za każdy dzień opóźnienia. 
3. Zamawiający może umniejszyć wynagrodzenie umowne wynikające z faktury o kwotę należnych kar 

umownych, o których mowa w ust. 1, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy o wysokości 
i sposobie wyliczenia kar umownych. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie faktury. 
5. Niezależnie od kar wymienionych w ust. 1, Stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania 

na zasadach ogólnych. 
 

§11 
Zmiany umowy 

 
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy          

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku 
wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności: 
1) dopuszczalne są zmiany spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki podatku VAT jeśli 

zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów towarów po stronie Wykonawcy, 
Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy 
w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę, natomiast jeśli zmiana stawki VAT będzie 
powodować zmniejszenie kosztów towarów po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza 
możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT 
zapłaconego przez Wykonawcę, 

2) dopuszczalne jest powierzenie części zamówienia podwykonawcy w przypadku, gdy oferta 
wykonawcy realizującego usługi nie zawierała wskazania części, którą na etapie realizacji 
zamówienia zamierza on powierzyć podwykonawcy. Powierzenie części zamówienia podwykonawcy 
możliwe jest w przypadku wykazania przez Wykonawcę, że proponowana zmiana jest korzystna dla 
Zamawiającego, lub konieczna jest dla prawidłowego lub terminowego wykonania usług, 

3) dopuszczalna jest zmiana osób biorących udział w realizacji zamówienia (potencjał osobowy).            
W przypadku zmiany z osób wskazanych w § 5 ust. 6 Wykonawca jest zobowiązany wykazać 
Zamawiającemu, iż proponowana inna osoba spełnia warunek udziału w postępowaniu w stopniu nie 
mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 

4) dopuszczalna jest zmiana płatnika należności wynikających z niniejszej umowy. 
2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron umowy i wymaga, pod rygorem 

nieważności, zachowania formy pisemnej. 
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§12 
Postanowienia końcowe 

 
1. Spory wynikłe w związku z realizacją Umowy podlegają rozstrzygnięciu w następującej kolejności: 

1) w trybie uzgodnień na spotkaniu przedstawicieli Stron, 
2) w trybie ugodowego rozwiązania sporu, 
3) przez właściwy dla Zamawiającego  sąd  powszechny.  

2. Wykonawca może przenieść prawa wynikające z umowy, w szczególności wierzytelność o zapłatę 
wynagrodzenia na osobę trzecią wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne powszechnie obowiązujące 
przepisy prawa nie stanowią inaczej. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Stron. 
5. Wszelkie załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część. 

 
 

Załączniki do umowy: 
 
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy 
 

 
 
 
 
 
 
 

WYKONAWCA             ZAMAWIAJĄCY 
 


