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 UMOWA Nr T-MP – 2380 –  ______ 15  

zawarta w dniu …………………………….201... r., w Poznaniu, pomiędzy 
Skarbem Państwa – Wielkopolskim Komendantem Wojewódzkim Policji w Poznaniu, insp. 
Rafałem Batkowskim  zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, z siedzibą w Poznaniu 
60-844 ul. Kochanowskiego 2 a, NIP 777-00-01-878 i REGON 63073410, reprezentowanym 
przez: 
Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu –  …………………………………… 
a: 
……………….. zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą” z siedzibą w: 
……………………………………………, wpisaną do  ewidencji działalności gospodarczej/Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez ………………………………., pod numerem KRS …………. 
NIP ………………… REGON ………………… reprezentowaną przez: ……………………………………….. 
 
 
W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania ofertowego na  sukcesywne 
dostawy żarówek samochodowych do pojazdów służbowych Komendy Wojewódzkiej Policji w 
Poznaniu i  jednostek podległych , zawarta została umowa o następującej treści: 
 

Ilekroć w umowie jest mowa o: 
1. odbiorcy - należy przez to rozumieć Wydział Transportu KWP w Poznaniu, ul. Podolańska 52 
2. dostawie - łączna ilość żarówek z poszczególnych asortymentów dostarczana przez 

Wykonawcę, stanowiąca część z ogólnej ilości będących przedmiotem zamówienia. 
 

§1 
1. Zamawiający nabywa towar w postaci żarówek wyszczególnionych w załączniku nr 1 do 

niniejszej umowy, a Wykonawca sprzedaje i zobowiązuje się je dostarczyć własnym staraniem 
i na własny koszt do magazynu odbiorcy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć żarówki nowe wyprodukowane nie wcześniej niż w 
2014 r./2015 r., dopuszczone do stosowania zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz 
zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Żarówki będą sprawne technicznie, zabezpieczone w 
taki sposób aby nie mogło w czasie dostawy dojść do uszkodzenia żarówki. Opakowanie 
(indywidualne dla żarówek H1, H3, H4, H7) powinno zawierać następujące dane: 
1) nazwa producenta, 
2) oznakowanie świadczące o dopuszczeniu do stosowania zgodnie z wymienionym wyżej 

rozporządzeniem, 
3) parametry żarówki: rodzaj żarówki, napięcie, moc, rodzaj trzonka. 
 

§2 
1. Wykonawca zobowiązuje się sprzedać żarówki w asortymencie i po cenach 

wyszczególnionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 
2. Z uwagi na konieczność zakupu żarówek według faktycznych potrzeb, które mogą wyniknąć 

w trakcie obowiązywania umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany 
szacunkowych ilości zamawianych żarówek. Niedopuszczalna jest jednak zmiana 
asortymentowa nabywanych żarówek, określonych w załączniku nr 1.  
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§3 
1. W przypadku ujawnienia wad jakościowych w wydanych żarówkach Zamawiający powinien 

niezwłocznie złożyć odpowiednie zgłoszenie reklamacyjne na adres Wykonawcy, zawierające 
następujące informacje: 
1) asortyment i ilość reklamowanych żarówek, 
2) opis wady lub uszkodzenia. 

2. Zamawiający dostarczy do Wykonawcy wadliwe, reklamowane żarówki. Zgłoszenie 
reklamacji i wydanie wadliwej rzeczy może odbywać się przy dostawie nowych żarówek. 

3. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację i pisemnie, w terminie 2 dni roboczych  
(nie obejmuje sobót, niedziel i świąt) od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, 
powiadomić Zamawiającego o uznaniu względnie odrzuceniu reklamacji w całości lub części.  

4. Nie udzielenie odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w terminie 3 dni roboczych  (nie obejmuje 
sobót, niedziel i świąt)  od jej otrzymania uważa się za uznanie reklamacji. 

5. Uznając reklamację, Wykonawca niezwłocznie, tj. w ciągu 1 dnia roboczego  (nie obejmuje 
sobót, niedziel i świąt), dokona na rzecz Zamawiającego wymiany wadliwych żarówek na 
wolne od wad oraz dokona zwrotu kosztów poniesionych przez Zamawiającego. 

 
§4 

1. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego. 
2. Zamówienia dostawy żarówek dokonywać będzie Zamawiający drogą pisemną za 

pośrednictwem poczty lub urządzenia faksowego (w tym przypadku data wysłania uzyskana 
na potwierdzeniu nadania transmisji jest datą z jaką zamówienie zostało dostarczone do 
Wykonawcy). 

3. W imieniu Wykonawcy zamówienie na dostawę części przyjmuje osoba: 
imię i nazwisko:........................................................................................ 
nr telefonu..............................nr faksu..................................................... 

4. Ze strony Zamawiającego do składania zamówień, będzie upoważniony podinsp. Piotr 
Fiuczyński  oraz asp. szt. Sławomir Urbaniak, a do kontaktu z Magdalena Górska-Kaczmarek 
nr tel. 061 84 149 51 nr faxu 061 84 140 25.  

5. Termin realizacji dostawy od dnia zgłoszenia zamówienia nie może być dłuższy niż …… dni 
robocze (nie obejmuje sobót, niedziel i świąt), przyjmując dostawę sporządza się protokół 
odbioru dostawy zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy. 

 
§5 

Wykonawca udziela 2 miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy, której zasady i terminy 
określone są w załączniku nr 2 do niniejszej umowy, stanowiący integralną jej część. 

 
§6 

1. Strony ustalają, że rozliczenie za zrealizowaną dostawę nastąpi na podstawie wystawionych 
przez Wykonawcę faktur VAT.  Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur 
VAT bez jego podpisu. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność za każdą zrealizowaną dostawę według cen 
określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.  

3. Zapłata za zrealizowaną dostawę zostanie dokonana przelewem bankowym w terminie  do  
30  dni, licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury VAT, na  
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. 

4. Opóźnienie w zapłacie Wykonawcy za wystawione faktury obejmujące dostarczone żarówki 
nie zwalnia Wykonawcy od realizacji bieżących zamówień w wyznaczonych terminach.    

 
§7 

1. Jeżeli Wykonawca nie zrealizuje dostawy do Odbiorcy w terminie określonym w § 3 ust.  5 
umowy, zobowiązuje się on zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 
1) w wysokości 50,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu tej dostawy,  
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2) w wysokości 50,00 zł za każdy dzień opóźnienia licząc od 5 dnia roboczego po dniu 
złożenia reklamacji.  

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić kary umowne Wykonawcy w wysokości 1 500,00 zł 
brutto, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada 
Zamawiający z uwzględnieniem § 9. 

3. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne Zamawiającemu w wysokości 1 500,00 zł 
brutto, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z  powodu okoliczności, za które odpowiada 
Wykonawca. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia przysługującej mu względem Wykonawcy 
wierzytelności z tytułu kar umownych, z wierzytelności Wykonawcy przysługującej mu 
względem Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia. Skutkiem potrącenia będzie odpowiednie 
umniejszenie wypłacanego Wykonawcy wynagrodzenia, po uprzednim pisemnym 
powiadomieniu Wykonawcy o wysokości i sposobie wyliczenia kar umownych. 

 
§8 

Niezależnie od kar określonych w § 7 strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego do 
rzeczywistej wartości szkody, jaką poniosły w wyniku niewykonania lub nienależytego 
wykonania przez drugą stronę postanowienia umowy. 
 

§9 
1. Strony uzgadniają, że w razie wystąpienia istotnej 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 powyższych okolicznościach. Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość rozwiązania umowy przed upływem terminu jej 
obowiązywania, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, w następujących 
przypadkach: 
1) w sytuacji niewykonania lub nienależytego wykonywania dostawy przez Wykonawcę, po 

uprzednim dwukrotnym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego do należytej 
realizacji umowy, 

2)  w przypadku przejęcia kompetencji Zamawiającego w zakresie zaopatrzenia jednostek 
Policji w żarówki przez instytucję gospodarki budżetowej pod nazwą „Centrum Usług 
Logistycznych”. 

3. W przypadku rozwiązania umowy na podstawie okoliczności określonych w ust. 2, 
Wykonawca nie będzie wnosił wobec Zamawiającego żadnych roszczeń ani odszkodowań. 

 
§10 

Umowa niniejsza została podpisana na czas określony – tj. od dnia jej podpisania do dnia 31 
grudnia 2016 roku  lub do wyczerpania kwoty brutto wskazanej w § 2 ust. 2. 

 
§ 11 

1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w 
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,  w przypadku 
wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem 
podawanych warunków ich wprowadzenia: 
1) dopuszczalne jest obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu zakresu jego 

świadczenia umownego, 
2) dopuszczalne jest skrócenie terminu wykonania umowy, 
3) dopuszczalna jest zmiana świadczenia Wykonawcy na lepszej jakości przy zachowaniu 

tożsamości przedmiotu świadczenia, 
4) niekorzystne dla Zamawiającego zmiany umowy dopuszczalne są tylko jeżeli z powodu 

nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia przez Wykonawcę byłoby 
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połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby mu rażącą stratą, czego nie 
przewidywał on przy zawarciu umowy, 

5) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian 
samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy), 

6) dopuszczalna jest zmiana nazwy, określenia, oznaczenia przedmiotu świadczenia 
Wykonawcy przy zachowaniu tożsamości świadczenia i jego jakości, 

7) dopuszczalne jest wydłużenie czasu trwania umowy w sytuacji niewykorzystania przez 
Zamawiającego przedmiotu umowy przy zachowaniu jej wartości. 

2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia : 
1) zmiany spowodowane nieprzewidywalną koniecznością dostawy towarów nie 

wymienionych w  umowie. Zamawiający w powyższym przypadku dopuszcza zakup 
towarów zamiennych, równoważnych (np. towarów w zamiennym opakowaniu lub 
towarów o tożsamej nazwie międzynarodowej innego producenta o innej nazwie 
handlowej), ale ich cena nie może przewyższać ceny towarów podstawowych. Wykonawca 
zobowiązany jest dostarczyć go na zasadach określonych w niniejszej umowie, 

2) zmiany spowodowane koniecznością zakupu niektórych towarów w większej ilości niż 
wymieniona w umowie. Zmiany powyższe możliwe są z równoczesnym zmniejszeniem 
ilościowym dostawy towarów pozostałych asortymentów i bez zwiększania całkowitego 
wynagrodzenia Wykonawcy, 

3) zmiany spowodowane nie wykupieniem pełnej ilości towarów. 
W powyższym przypadku umowa może zostać przedłużona do czasu wykupienia pełnej ilości 
towarów określonych w umowie, przy zachowaniu jej wartości. 

3. Zmiana terminu dostawy: 
Zmiana będąca następstwem okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego,  
w szczególności wstrzymanie dostawy. W przypadku wystąpienia tej okoliczności termin 
dostawy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do należytego jej 
wykonania, nie dłużej jednak niż o okres tych okoliczności.  

4.    Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy: 
1) zmiany spowodowane udzieleniem przez Wykonawcę upustów promocyjnych, w 

przypadku udzielenia przez Wykonawcę upustów promocyjnych dla klienta w okresie 
trwania umowy, upusty będą obowiązywały również dla tej umowy, 

2) zmiany spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT lub podatku 
akcyzowego - jeśli zmiana stawki VAT lub podatku akcyzowego będzie powodować 
zwiększenie kosztów towarów po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza 
możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie 
podatku VAT  lub podatku akcyzowego zapłaconego przez Wykonawcę, natomiast jeśli 
zmiana stawki VAT lub podatku akcyzowego będzie powodować zmniejszenie kosztów 
towarów po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia 
wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT lub podatku akcyzowego 
zapłaconego przez Wykonawcę. 

3) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie płatnika. 
 
Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy 
pisemnej. Zmiana umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okoliczności 
uprawniających do dokonania tej zmiany.  
 

§ 12 
1. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania umowy rozstrzygać będzie sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
2. Zmiany postanowień zawartej umowy dokonywane będą w formie aneksu do umowy w 

trzech jednobrzmiących egzemplarzach. 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, o 

ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 
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4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy stanowi 
oryginał -  jeden egzemplarz otrzymuje Zamawiający, jeden egzemplarz otrzymuje 
Wykonawca. 

5. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki: 
- załącznik nr 1 – asortyment z wyszczególnionymi cenami jednostkowymi; 
- załącznik nr 2 – warunki gwarancji. 
- załącznik nr 3 – protokół odbioru dostawy 
 
 

WYKONAWCA            ZAMAWIAJĄCY 
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Zał. nr 2 do umowy T-MP-2380-…./ … 

   
WARUNKI GWARANCJI 

 
1. Wykonawca gwarantuje, iż towar jest fabrycznie nowy i udziela na niego gwarancji 

na okres 2 miesięcy. 
2. Gwarancja na sprzedane żarówki nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza 

uprawnień Zamawiającego wynikających z niezgodności towaru z umową. 
3. Gwarancją jest objęte przepalenie żarnika żarówki w okresie 2 miesięcy od dnia 

zamontowania żarówki w pojeździe (odnotowane w dokumentacji 
obsługi/naprawy pojazdu) skutkujące wymianą przez Wykonawcę żarówki na 
nową. 
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Zał. nr 3 do umowy T-MP-2380-…./….. 

 
PROTOKÓŁ ODBIORU DOSTAWY 

 
zgłoszonego do odbioru na podstawie Umowy nr T-MP-2380-…./2015 

 
Zamówienia nr …………z dnia ………. 2015  rok 

 
 
 
Miejsce dokonania odbioru1: 
                                  Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul. Podolańska 52, 
 
Data dokonania odbioru 
 
…………………………… 
 

 
 
 
 

l.p. nazwa przedmiotu ilość pozycji uwagi 

1 
części zamienne zgodnie z fakturą 
VAT nr ………………………………                                                                         
z dnia ………………………………… 

  

 
 
 
Potwierdzenie kompletności dostawy z zamówieniem: 
Tak* 
Nie* - zastrzeżenia: 
……………………………………………………………………………….…..………………... 
……………………………………………………………………………………………………….…..…………… 
……………………………………………………………………………………………………….……..………… 
……………………………………………………………………………………………………….…..…………… 
 
 
 
....................................................................     ……………………..…………………. 
(członkowie komisji Zamawiającego)       (przedstawiciel Wykonawcy) 
 
 

 
 
                                                 
1
 Niepotrzebne skreślić 


