
    Załącznik nr 5 do siwz

UMOWA NR …………/2013

Zawarta w dniu ……………. 2013 r. w Szczecinie, pomiędzy:
Gminą Miasto Szczecin zastąpioną przez Straż Miejską ul. Zygmunta Felczaka 9, 71-417 
Szczecin, reprezentowaną przez

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

a firmą 

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

.......................................................................................................................................................

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.252.7.2013  o  wartości  zamówienia 
poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907).

§ 1

1. Przedmiotem  umowy  jest  wykonanie  i  dostarczenie  przez  Wykonawcę  sortów 
mundurowych  dla  funkcjonariuszy  Straży  Miejskiej   Szczecin  zgodnych  z  opisem 
przedmiotu zamówienia określonym w rozdziale XIV siwz oraz z ofertą Wykonawcy 
(załącznik nr 1 i nr 1a do siwz).

2. W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do  pobrania 
miary od funkcjonariuszy celem ustalenia rozmiarów niezbędnych do prawidłowego 
wykonania poszczególnych składników umundurowania.

3. Pobranie miary odbywać się będzie w siedzibach Straży Miejskiej, zlokalizowanych
w Szczecinie przy ul.: Struga 10, Lenartowicza 20, Strzałowska 9, Abramowskiego 
19, Kaszubska 30 oraz Felczaka 9.

4. Wykonawca zobowiązuje się na pobranie miary w terminie 7 dni od dnia podpisania 
umowy,  po  wcześniejszym  telefonicznym  uzgodnieniu  terminu  dokonania  tych 
czynności.

5. Wykonawca dostarczy na własny koszt przedmiot zamówienia do siedziby oddziału 
Straży  Miejskiej  w  Szczecinie  przy  ul.  Struga  10.  O  terminie  realizacji  dostawy 



Wykonawca  zobowiązany  jest  powiadomić  Zamawiającego  minimum  24  godziny 
przed planowaną dostawą.

6. Zamawiający  dopuszcza  możliwość  wcześniejszych  dostaw  partii  zamówienia,  po 
dokonaniu uzgodnień za pomocą faksu, poczty elektronicznej lub telefonicznie.

7. Zamawiający  w  terminie  5  dni  roboczych  od  dnia  dostarczenia  przedmiotu 
zamówienia, dokona sprawdzenia ich dopasowania, jakości wykonania oraz zgodności 
ze  specyfikacja  istotnych  warunków  zamówienia.  W  przypadku  stwierdzenia 
nieprawidłowości, Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia powiadomienia o 
nieprawidłowościach  dokona  poprawek  we  wskazanych  sortach  mundurowych  na 
własny koszt lub wskaże zakład krawiecki w Szczecinie, który na koszt Wykonawcy 
w terminie 7 dni dokona poprawek.

8. Zamawiający  powiadomi  Wykonawcę  o  nieprawidłowościach  za  pomocą  faksu, 
poczty elektronicznej lub telefonicznie.

9. Dokonanie poprawek oraz wymiana reklamowanych elementów umundurowania musi 
być dokonana w trakcie trwania umowy, tj. w okresie 45 dni kalendarzowych od dnia 
pobrania przez Wykonawcę ostatniej miary funkcjonariuszy.

10. Umowa zostanie zrealizowana przez okres 45 dni kalendarzowych od dnia pobrania 
przez Wykonawcę ostatniej miary funkcjonariuszy.

§ 2

1. Wykonawca  gwarantuje  niezmienność  cen  jednostkowych  przedmiotów  objętych 
niniejszą umową przez cały okres jej realizacji.

2. Zamawiający  zobowiązuje  się  zapłacić  Wykonawcy  za  prawidłowe  wykonanie 
przedmiotu  umowy  wynagrodzenie  obejmujące  koszty  związane  z  wykonaniem
i  dostarczeniem  przedmiotu  zamówienia  w  wysokości: 
…...................................................................................................  złotych  brutto 
(słownie:……………………………………………………………….……….............. 
……………………………………………………………………………....................). 

3. Podstawą do wystawienia faktury jest obustronnie podpisany protokół odbioru całości 
przedmiotu zamówienia, sporządzony po sprawdzeniu dopasowania umundurowania 
oraz po usunięciu stwierdzonych poprawek.

4. Należność będzie płatna przelewem na rachunek Wykonawcy ……………………… 
………………………………………………..………………………………………… 
na podstawie otrzymanej faktury w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
6. Zamawiający oświadcza, iż nie jest płatnikiem podatku VAT.

§ 3

Wykonawca  udziela  gwarancji  na  okres  12  miesięcy  na  dostarczone  elementy 
umundurowania,  licząc  od  dnia  obustronnie  podpisanego  protokołu  odbioru  przedmiotu 
umowy.

§ 4

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną:
a. za przekroczenie terminu dostawy,  o którym mowa w § 1 pkt. 10 w wysokości 

0,5% wartości poszczególnych składników umundurowania nie dostarczonych w 
terminie za każdy dzień zwłoki;

b. za  odstąpienie  od  umowy  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy
w wysokości  10% wartości  wynagrodzenia  umownego,  o  którym mowa  w §  2 
pkt.2;



c. za  zwłokę  w  usunięciu  wad  w  wysokości  0,2%  wartości  poszczególnych 
składników umundurowania zgłoszonego do reklamacji, każdy dzień zwłoki, licząc 
od dnia ustalonego na usunięcie wad.

2. W przypadku naruszenia przez wykonawcę jakiegokolwiek terminu, o którym mowa 
w § 1, Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od umowy w całości lub części 
po wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 3 dni.

3. Wykonawca  wyraża  zgodę  na  potrącenie  kar  umownych  z  wynagrodzenia 
przysługującego Wykonawcy w związku z realizacją niniejszej umowy.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 5 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy lub części umowy:
a. zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku zaistnienia 

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  dnia 
powzięcia  wiadomości  o  tych  okolicznościach.  W  takim  wypadku  wykonawca 
może  żądać  wyłącznie  wynagrodzenia  należnego  z  tytułu  wykonania  części 
umowy;

b.  jeżeli przedmiot umowy nie zostanie zrealizowany w trakcie trwania umowy;
c.  jeżeli  przedmiot  umowy  w  trakcie  trwania  umowy  zostanie  dostarczony

w  części  Zamawiający  ma  prawo  do  odstąpienia  od  umowy  w  części 
niezrealizowanej.  W  tym  przypadku  Wykonawca  może  żądać  wyłącznie 
wynagrodzenia  należnego  z  tytułu  wykonania  części  umowy  na  podstawie 
wystawionej co do części faktury VAT.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej ze wskazaniem przyczyn 
odstąpienia.

§ 6

Do współpracy w zakresie realizacji umowy Strony wyznaczają następujące osoby:

1. ze strony Zamawiającego:
p. …......................................... - tel. …..................
p. …......................................... - tel. …..................

2. ze strony Wykonawcy:
p. …......................................... - tel. …..................
p. …......................................... - tel. …..................

§ 7

Wszelkie zmiany lub uzupełnienia postanowień niniejszej umowy wymagają zgody obu stron 
wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8 

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



2. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  zastosowanie  mają  przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

§ 9

1. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej 
dla każdej ze stron.

2. 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:

1. ………………………………… 1. …………………………………

2. ………………………………… 2. …………………………………


