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UMOWA 
 

Nr ……………/2013 
 
 

 
Zawarta w dniu ……………………. 2013 r. w Szczecinie, pomiędzy  
Gminą Miasto Szczecin - StraŜ Miejska w Szczecinie, ul. Zygmunta Felczaka 9, 71-417 
Szczecin, NIP 851 23 95 017, reprezentowaną przez: 
p. Leona Gajewskiego - Komendanta StraŜy Miejskiej zwanym w dalszej części umowy 
Zamawiającym, 
a 
…………………………………………………………………………………………………... 

z siedzibą w ………………………………………. ul. …………......…………………………. 

REGON: …………………………….…….. NIP …………………….……………………….. 

reprezentowaną przez: 

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

zwaną dalej Wykonawcą, łącznie zwanymi w treści umowy Stronami. 
 
Umowa niniejsza została zawarta na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru 
oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego nr RGZ.252. ….2013 na podstawie 
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r., Nr 907). 

 
§ 1 

 
1. Zamawiający nabywa, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zamontować i uruchomić 

Zamawiającemu urządzenia o parametrach technicznych zgodnych z opisem przedmiotu 
zamówienia określonym w SIWZ.  

2. Integralną częścią niniejszej umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz 
oferta Wykonawcy z dnia ………………………………….  

 
§ 2 

  
1. Wydanie Zamawiającemu przedmiotu zamówienia nastąpi w Szczecinie przy ul. Felczaka 9.  
2. Wykonawca oświadcza, Ŝe jest uprawniony oraz posiada niezbędne kwalifikacje do realizacji 

przedmiotu umowy. 
3. Wykonawca dostarczy zamawiającemu przedmiot umowy na własny koszt, termin realizacji 

nie dłuŜszy niŜ 30 dni kalendarzowych  od podpisania niniejszej umowy. 
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§ 3 
 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za przedmiot umowy cenę brutto 
obejmującą wszystkie koszty związane z dostawą, montaŜem i uruchomieniem przedmiotu 
zamówienia wraz z podatkiem VAT zgodnie z ofertą Wykonawcy w wysokości 
……………………… brutto, ( słownie ……………………………………........................... 
………………………………………………………………………………………………..). 

2. Strony ustalają, Ŝe rozliczenie z tytułu wykonania niniejszej umowy nastąpi na podstawie 
faktury, wystawionej przez Wykonawcę po dokonaniu odbioru przedmiotu zamówienia przez 
Zamawiającego i podpisaniu protokołu zdawczo –odbiorczego. 

3. Faktura zostanie wystawiona na StraŜ Miejską Szczecin, 71-417 Szczecin, ul. Zygmunta 
Felczaka 9. 

4. Zamawiający oświadcza, Ŝe nie jest płatnikiem VAT i posiada numer identyfikacji 
podatkowej NIP: 851-23-95-017; REGON: 810456842. 

5. NaleŜność Wykonawcy, o której mowa w ust.1 Zamawiający wypłaci przelewem na rachunek 
bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
Zamawiającemu faktury. Za termin zapłaty uwaŜa się dzień obciąŜenia rachunku 
Zamawiającego. 

6. W przypadku nieterminowej płatności z tytułu wykonania niniejszej umowy, Wykonawca  
ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe za kaŜdy dzień zwłoki. 
 

§ 4 
 

1. Wykonawca udziela gwarancji za przedmiot umowy na okres 36 miesięcy od dnia odbioru 
końcowego. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad jakościowych  
w dostarczonym przedmiocie umowy Wykonawca niezwłocznie wymieni na koszt własny 
urządzenia będące przedmiotem umowy na takie same urządzenia bez wad. 

2. Czas reakcji na awarię wyniesie  do 24 godzin od chwili zgłoszenia niesprawności, a czas 
skutecznej naprawy – do 7 dni od daty zgłoszenia. W przypadku, gdy ten termin naprawy 
przypada na dni wolne od pracy, Zamawiający jest zobowiązany umoŜliwi ć serwisantowi 
Wykonawcy wykonanie naprawy w te dni (przy czym dostawca potwierdzi termin przyjazdu 
serwisu), a jeŜeli okaŜe się to niemoŜliwe, wówczas Zamawiający powiadomi o tym 
Wykonawcę i naprawa będzie wykonana w pierwszym dniu roboczym przypadającym po 
dniach wolnych od pracy u Zamawiającego. Przez naprawę rozumie się całkowite usunięcie 
usterki. 

3. W przypadku niewykonania naprawy gwarancyjnej w terminach, o których mowa wyŜej, 
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamiennie na czas naprawy takie same urządzenia 
wolne od wad i zapewni jego prawidłowe działanie. Po uruchomieniu urządzenia zastępczego 
zostanie spisany protokół, w którym zostanie określony ostateczny termin usunięcia awarii. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany urządzenia na nowe w przypadku gdy po 
wykonaniu trzech napraw gwarancyjnych dostarczonego urządzenia w ramach tej umowy  
w ciągu okresu gwarancji będzie ono wykazywało nadal wady w działaniu. 

5. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi. 



 
Znak sprawy: RGZ.252.6.2013     Załącznik nr 5 do siwz
  
 

3 
 

6. Zamawiający zobowiązany jest do udzielenia szczegółowych informacji o zewnętrznych 
przejawach awarii oraz czasie jej wystąpienia. 

7. W przypadku naprawy gwarancja ulega przedłuŜeniu o czas naprawy. 
8. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne przedmiotu umowy 

powstałe z winy Zamawiającego. 
 

§ 5 
 

1. W razie nie wykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy Strony zobowiązują się zapłacić 
kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  kary umowne:  
1) w przypadku odstąpienia od umowy – 10% kwoty, o której mowa w § 3 ust. 1,  
2)  w przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy – 1 % kwoty, 

o której mowa w § 3 ust. 1, za kaŜdy dzień opóźnienia;  
3. Wykonawca wyraŜa zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia  

z przysługujących mu naleŜności. Podstawą potrącenia będzie nota księgowa wystawiona 
przez Zamawiającego. 

4. W przypadku gdy szkoda przewyŜszy wysokość kar umownych, Zamawiający będzie 
uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

 
§ 6 

 
1. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony zobowiązują się 

rozwiązywać polubownie. W przypadku kiedy okaŜe się to niemoŜliwe, spory te zostaną 
poddane przez Strony rozstrzygnięciu przez Sąd miejscowo właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. Strony zobowiązują się wykonać orzeczenie Sądu natychmiast  
i dobrowolnie.  

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy - 
Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.  

3. Zmiana postanowień niniejszej umowy moŜe nastąpić w sytuacji, gdy: 
1) wystąpi konieczność zmiany siedziby , NIP, REGON, 
2) wystąpi konieczność zmiany konta bankowego wykonawcy, 
3) wystąpi zmiana podatku VAT, 
4) z przyczyn niezaleŜnych od Wykonawcy. 

4. Osoby odpowiedzialne za wykonanie umowy: 
ze strony Zamawiającego: ……………………………………………………...………,  
ze strony Wykonawcy : ………….…………………………………………………….… .  

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej  
ze stron.  

6. Umowa wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.  
 

         ZAMAWIAJĄCY         DOSTAWCA 
 


