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             Załącznik nr 4 do siwz 

 

 

UMOWA NR ……/2013 

 

 

Zawarta w dniu ……………. 2013 r. w Szczecinie, pomiędzy: 

Gminą Miasto Szczecin - Straż Miejską ul. Zygmunta Felczaka 9, 71-417 Szczecin, 

reprezentowaną przez: 

 

1. p. Leona Gajewskiego- Komendanta Straży Miejskiej w Szczecinie zwanym dalej 

Zamawiającym, 

 

a ………………………………………………………………………………………………… 

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

NIP ……………………………  REGON ……………………………. 

 

Reprezentowaną przez: 

 

1. ………………………………………………………...……………………………………. 

 

2. ………………………………………………………...……………………………………. 

zwanym dalej Wykonawcą 

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru 

oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr RGZ.252.1.2013 o wartości zamówienia 

poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami). 

 

§ 1 

1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu uszyte na miarę przedmioty mundurowe, zgodne 

 z opisem przedmiotu zamówienia zawartym  rozdziale XIV siwz oraz z ofertą wykonawcy 

(załącznik nr 1 i nr 1a do siwz). 

2. Wykonawca zobowiązany jest do pobrania miary, na  swój koszt w siedzibie 

Zamawiającego, od wszystkich strażników dla których szyte będą przedmioty mundurowe, 

po  wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu dokonania tych czynności. 

3. Wykonawca dostarczy na własny koszt przedmiot zamówienia do siedziby Oddziału 

Straży Miejskiej w Szczecinie przy ulicy Struga 10. O terminie realizacji dostawy, 

Wykonawca zawiadomi Zamawiającego minimum na 24 godziny przed planowaną 

dostawą. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszych dostaw partii zamówienia, po 

dokonaniu uzgodnień za pomocą faxu lub poczty elektronicznej. 

5. Zamawiający w czasie  3 dni roboczych od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia, 

dokona sprawdzenia ich dopasowania, jakości wykonania oraz zgodności ze specyfikacją 

istotnych warunków zamówienia. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, 

Wykonawca w terminie 7 dni od dnia powiadomienia o nieprawidłowościach dokona 
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poprawek we wskazanych przedmiotach mundurowych na własny koszt lub wskaże zakład 

krawiecki w Szczecinie, który na koszt Wykonawcy w czasie 7 dni dokona poprawek. 

6. W przypadku stwierdzenia niezgodności przedmiotu zamówienia ze specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia lub stwierdzenia wad w jego wykonaniu, Wykonawca 

zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotów zgodnych ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia i wolnych od wad w terminie 7 dni od pisemnego lub za pomocą 

poczty elektronicznej zgłoszenia reklamacji. 

7. Dokonanie poprawek oraz wymiana reklamowanych przedmiotów mundurowych musi być 

dokonana w trakcie trwania umowy, tj. w okresie  35 dni kalendarzowych od jej 

podpisania.  

8. Termin zakończenia dostawy przedmiotu zamówienia - 35 dni kalendarzowych od dnia 

podpisania umowy.  

§ 2 

1. Wykonawca gwarantuje niezmienność cen jednostkowych przedmiotów mundurowych, 

objętych niniejszą umową przez cały okres jej realizacji. 

2. Zamawiający z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia zapłaci Wykonawcy cenę brutto 

…………………………zł słownie …………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………zł, 

w tym podatek VAT …...% w wysokości …...................................... słownie zł. określoną 

w ofercie Wykonawcy, stanowiącą załącznik do  niniejszej umowy.  

3. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez Zamawiającego protokół 

odbioru całości przedmiotu zamówienia, sporządzony po sprawdzeniu dopasowania 

umundurowania oraz usunięciu stwierdzonych usterek. 

4. Należność będzie płatna przelewem na rachunek Wykonawcy ……………………… 

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

na podstawie faktury,  w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 

5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

6. Zamawiający oświadcza, że nie jest płatnikiem podatku VAT. 

 

§ 3 

Wykonawca udzieli co najmniej 12 miesięcznej gwarancji na dostarczone przedmioty 

mundurowe, licząc od dnia podpisania protokołu ich odbioru. 

 

§ 4 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za przekroczenie terminu dostawy, o którym mowa w  § 1 pkt. 8 w wysokości 1% 

kwoty o której mowa w § 2 pkt. 2, za każdy dzień zwłoki, 

2) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

w wysokości 10% kwoty , o której mowa w § 2 pkt. 2, 

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

§ 5 

Do współpracy w zakresie realizacji umowy Strony wyznaczają następujące osoby: 

1. Ze strony zamawiającego: 

p. Jerzy Budzyń - tel. 091 44 27 611 

p. Paulina Mucha - tel. 091 46 29 604 
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2. Ze strony wykonawcy: 

………………………………………………………….….. tel. ………………... 

………………………………………………………….….. tel. ………………... 

 

§ 6 

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. 

 

§ 7 

1. Do rozstrzygania sporów wynikłych na tle wykonania umowy właściwy jest Sąd dla 

siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego.  

 

§ 8 

1. Strony zastrzegają formę pisemną pod rygorem nieważności dla wszelkich zmian 

niniejszej umowy.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.  

3. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron.  

 

§ 9 

Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta Wykonawcy -załącznik nr 1 i 1a do siwz. 

 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 do siwz:  OFERTA CENOWA 

Załącznik nr 1a do siwz:  KALKULACJA CENOWA 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 

 

 

  …………………………………      ………………………………… 


