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Załącznik nr 7a 

 

 

PROJEKT UMOWY na część nr 1 przedmiotu zamówienia 
PROJEKT UMOWY na część nr 4  przedmiotu zamówienia 

 
 

U M O W A   n r  265/BŁiI/07/……………   
 

 zawarta w Warszawie w dniu ........................ ............. 2007 roku       
  

pomiędzy:  
 
Komendantem Głównym Policji z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 
148/150, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 
 

1. ………………………………..  -  Dyrektora Biura Łączności i 
Informatyki Komendy Głównej Policji 

2. ………………………………..  -  Zastępcę Dyrektora Biura Łączności  
i Informatyki Komendy Głównej Policji 

a 
firmą……………………………………………………………………………………………
……...,   z siedzibą i adresem w ………………… przy ul. ………………….. lok. ……, 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd …………….., ……. Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 
…………………………, zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:  
1.   …………………………………  –    …………………. 
2.   …………………………………   –  …………………… 
 
Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie przeprowadzonego postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego - nr sprawy 
…./BŁiI/…, w części nr 1 (w części nr 4) przedmiotu zamówienia o następującej 
treści: 

§ 1  
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest ……………………………………………………….. 
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera załącznik nr … do umowy. 
3. Realizacja Przedmiotu  Umowy zostaje podzielona na  2  etapy: 

1) Etap 1 (pierwszy) obejmuje dostawę sprzętu radiokomunikacyjnego wraz z 
osprzętem i oprogramowaniem, dokumentacją techniczną oraz 
przeprowadzeniem szkoleń. Szczegółowe wymagania zawiera załącznik nr 1 
do umowy  (obecnie załącznik nr 1 do SIWZ  rozdział 2.1.1.,,Radiotelefony 
(stacje) bazowe” ( lub rozdział 2.14. ,,Radiotelefony (stacje) retransmisyjne”),  
rozdział 2.3 ,,Wymagania niefunkcjonalne” w tym szkolenia, dokumentacja 
techniczna, oznakowanie sprzętu, rozdział 4 ,,Wymagania w przypadku pracy 
z urządzeniem maskującym korespondencję głosową” oraz rozdział 6 
,,Wymagania w zakresie laptopów (komputerów przenośnych)”. 
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2) Etap 2 (drugi)  obejmuje: wykonanie ekspertyzy masztu, wykonania instalacji 
antenowej, wykonanie konserwacji masztu, uruchomienie dostarczonych 
urządzeń. Szczegółowe wymagania zawiera załącznik nr ...... do umowy  
(obecnie załącznik  nr 1 do SIWZ  rozdział 2.2. ,,Wymagania montaŜowo-
instalacyjne”).  

 
 

§ 2  
Płatności 

1. Wartość przedmiotu umowy, określonego w paragrafie 1, bez podatku VAT 
Strony ustalają na kwotę netto ………… zł (słownie złotych: …………). Wartość 
przedmiotu umowy brutto (z podatkiem VAT) Strony ustalają na kwotę 
…………….. zł (słownie złotych: …………………). Wartość przedmiotu umowy 
brutto obejmuje wszelkie usług, innych opłat i podatków, opłat celnych, kosztów 
opakowania oraz koszty z uwzględnieniem podatku VAT od towarów i 
ewentualnych opustów i rabatów, skalkulowanych z uwzględnieniem kosztów 
dostawy sprzętu (transportu) do miejsca przeznaczenia, szkoleń oraz instalacji.  

3. Specyfikację ilościowo-wartościową przedmiotu umowy zawarto w załączniku nr 
…….. do niniejszej umowy. 

4. WYKONAWCA wystawi fakturę VAT, wskazując jako płatnika: 
Komendę Główną Policji  

Warszawa, ul. Puławska 148/150 
NIP 521-31-72-762  REGON 012137497 

5. Płatność za realizację Etapu 1 i Etapu 2, o których mowa w § 1 ust. 3 zostanie 
dokonana w 2 (dwóch) etapach: 
1) 1 (pierwszy) – płatność w kwocie ............... PLN (brutto) zostanie dokonana 

przez  ZAMAWIAJĄCEGO w ciągu 45 dni od daty dostarczenia przez 
Wykonawcę  do Biura Łączności i Informatyki KGP, ul. Wiśniowa 58, 02-580 
Warszawa, faktury VAT wraz z podpisanymi:  protokołem odbioru szkoleń, 
protokołem odbioru dostawy/usługi, wszystkimi cząstkowymi protokołami 
odbioru ilościowego ( o których mowa w załączniku nr 3 do SIWZ). 

 
2) 2 (drugi) – płatność w kwocie ................... PLN (brutto) zostanie dokonana 

przez ZAMAWIAJĄCEGO w ciągu 45 dni od daty dostarczenia przez 
Wykonawcę do Biura Łączności i Informatyki KGP, ul. Wiśniowa 58, 02-580 
Warszawa, faktury VAT wraz z wszystkimi podpisanymi cząstkowymi 
protokołami odbioru ilościowo-jakościowego ( o których mowa w załączniku nr 
3 do SIWZ pkt.7) 

 
6. Płatności za zrealizowanie przedmiotu umowy dokonane będą na rachunek 

bankowy wskazany przez Wykonawcę w fakturze VAT. 
7. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciąŜenia przez bank rachunku 

Zamawiającego. 
8. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie naleŜytego 

wykonania umowy w wysokości 5% wartości brutto umowy, tj. kwotę 
……………zł. (słownie ………………………..złotych, 00/100). 

9. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 
dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania go za naleŜycie wykonany z 
zastrzeŜeniem zawartym w ust. 10 niniejszego paragrafu. 

10. Zamawiający pozostawi kwotę ………………….zł. na zabezpieczenie roszczeń z 
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tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. PowyŜsza kwota zostanie zwrócona 
w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji. 

 
§ 3  

Wymagania gwarancyjne i serwisowe 

 

Wymagania gwarancyjne i serwisowe zawarte są w załączniku nr …... do umowy 

(obecnie załącznik nr 2 do SIWZ). 

 

§ 4  

Termin realizacji 

1. Zakończenie realizacji Przedmiotu Umowy nastąpi: 
1) dla etapu 1 (pierwszego), o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1)    w terminie 

4 miesięcy od dnia podpisania umowy. 
2) dla etapu 2 ( drugiego) o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2) w terminie 12 

miesięcy od dnia podpisania ostatniego  cząstkowego protokołu 
odbioru ilościowego, o którym mowa  w załączniku nr 3 ,,Zasady 
odbioru”  ust 4. 

2. Za datę wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się datę podpisania bez 
zastrzeŜeń ostatniego cząstkowego protokołu odbioru ilościowo-
jakosciowego,  o którym mowa  w załączniku nr 3 ,,Zasady odbioru”  ust  8. 

3. Pozostałe wymagania w zakresie odbioru  przedmiotu umowy określa 
załącznik nr ......... do umowy (obecnie załącznik nr 3 do SIWZ ,,Zasady 
odbioru”). 

 

§ 5  

Kary 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary 
umowne: 

a) 10 % wartości brutto przedmiotu umowy określonego w § 2 pkt. 1, gdy 
Zamawiający odstąpił od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada 
Wykonawca, 

b) 0,15 % wartości brutto przedmiotu umowy, określonego w § 2 pkt. 1, w 
przypadku niedotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, o którym 
mowa w § 4 ust. 1 pkt 1) i/lub pkt 2), za kaŜdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

c) 0,15 % ceny brutto przedmiotu naprawy, za kaŜdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia w naprawie, licząc po przekroczeniu czasu, o którym mowa w 
załączniku nr .. do umowy ,,Wymagania gwarancyjne i zasady odbioru”  
(obecnie załącznik nr 2 do SIWZ  pkt. 5 z zastrzeŜeniem pkt. 6). 

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 
10% wartości brutto przedmiotu umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z 
powodu okoliczności, za które odpowiedzialność spoczywa na Zamawiającym, z 
wyjątkiem okoliczności, o których mowa w art. 145 ust. 1 ustawy Pzp 

3. NiezaleŜnie od kar umownych określonych w ust. 1 i 2 Stronom przysługuje 
prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, 
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jeŜeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeŜonych kar umownych. 
4. Zamawiający moŜe potrącić kary umowne przy opłacaniu faktur za realizację 

przedmiotu umowy. 
5. Zapłata kar nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy. 
6. Wykonawca udzieli Zamawiającemu bezterminowej, nieograniczonej i nie 

wyłącznej licencji na oprogramowanie dostarczane w ramach niniejszej umowy. 
§ 6  

Postanowienia końcowe 

1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mieć będą 
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.  

2.  Sądem właściwym dla spraw niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

3.  Wszelkie zmiany i uzupełnienia w niniejszej umowie muszą być dokonywane za 
zgodą obu Stron w formie pisemnej, pod rygorem niewaŜności.  

4.  Wykonawca nie moŜe bez zgody Zamawiającego powierzyć wykonania części lub 
całości przedmiotu umowy podwykonawcom. W przypadku powierzenia 
wykonania części lub całości przedmiotu umowy podwykonawcom, Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za działania podwykonawców, jak za działania własne.  

5.  Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:  

Załącznik nr l – ……………., 

Załącznik nr 2 – ……………., 

Załącznik nr  3– ……………., 

Załącznik nr  4– ................... 

 

 
 ………………………….., 
6.  Umowę sporządzono w 5 (pięciu) jednobrzmiących egzemplarzach, z których 4 

egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a 1 egzemplarz Wykonawca. 
 

 

Zamawiający 

 

Wykonawca  

 

 

    

……….................................................... 

 

……........................................................ 

 

………................................................... 

 

……........................................................ 

 

  


