
 
          Załącznik nr 5 do SIWZ 

                                        
WZÓR 

UMOWA   NR  …………………………. 
            

zawarta w dniu ………………... pomiędzy 
 

Skarbem Państwa – Komendą Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu, reprezentowaną przez: 
 
mł. insp. Mirosława Jedynaka - Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu 
 
przy kontrasygnacie 
 
mł. insp. Anny Cichockiej – Głównego Księgowego – Naczelnika Wydziału Finansów  
                                                                KWP zs. w Radomiu 
 
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,   
 
a ……………………………………………..……………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………..………. 
…………………………………………………………………………………………..………. 
 
reprezentowanym przez: 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
zwanym dalej „WYKONAWCĄ”  
 
Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie art. 39 (przetarg nieograniczony) nr sprawy ….. zgodnie z Ustawą zamówień 
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 
 
PRZEDMIOT UMOWY  

§ 1 
 
Przedmiotem umowy jest dostawa druków ścisłego zarachowania dla jednostek garnizonu mazowieckiego  

 
WARTO ŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY  

 
§ 2 

 
1.  Wartość przedmiotu umowy określonego w § 1 Strony ustalają na kwotę brutto  

 w złotych: …………………………………………………. 
 słownie: …………………………………………………… 

2.  Wykonawca wystawi fakturę VAT, wskazując jako płatnika: 
 

Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu 
ul. 11-go Listopada 37/59 

26-600 Radom 
NIP  796 22 34 609 

 
3. Płatność za zrealizowaną dostawę przedmiotu umowy będzie dokonana na rzecz Wykonawcy 

przelewem bankowym w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury VAT, na rachunek wskazany przez 
Wykonawcę:…….......………………………………………………… 

4. Za termin zapłaty strony przyjmują datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego. 
5. Zamawiający może w ramach wykonania umowy zamówić mniejszą od przewidywanej  

w załączniku nr ……… do umowy ilość asortymentu, nie mniej jednak niż 80% przewidywanej 



ilości towaru. Odpowiedniemu zmniejszeniu ulegnie wówczas wynagrodzenie, a Wykonawcy  
z tego tytułu nie będą przysługiwać wobec Zamawiającego żadne roszczenia. 

6. Wykonawca gwarantuje  niezmienność ceny jednostkowej przedmiotu umowy przez cały okres 
obowiązywania umowy z zastrzeżeniem § 8 

 
TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA UMOWY  
 

§ 3 
 

1. Umowa zostanie zrealizowana w okresie 12 miesięcy od dnia jej zawarcia tj. do dnia 
………………… lub do uzyskania wartości, o której mowa w § 2 ust. 1, w zależności od tego, 
która z tych okoliczności nastąpi wcześniej. 

2. Strony przewidują możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy maksymalnie 
 o 6 kolejnych miesięcy w przypadku gdy w terminie określonym w ust. 1 umowy maksymalna 
należność za przedmiot umowy, której mowa w § 2 ust. 1 nie zostanie osiągnięta 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wzorów druków ścisłego zarachowania 
wyszczególnionych w załączniku nr 1 do umowy oraz opisu technicznego w celu dostosowania do 
obowiązujących przepisów w razie ich zmiany w trakcie realizacji umowy. 

4. Druki ścisłego zarachowania  wykonywane  będą przez Wykonawcę sukcesywnie partiami 
każdorazowo po zgłoszeniu pisemnych zamówień  przez Zamawiającego.  

5. Termin dostawy druków do Magazynu Głównego Wydziału GMT KWP zs. w Radomiu wynosi 
……...dni kalendarzowych, zgodnie ze złożoną ofertą, licząc od dnia  złożenia zamówienia przez  
Zamawiającego. 

6. Dostawy druków ścisłego zarachowania następować będą transportem własnym Wykonawcy wraz 
z rozładunkiem, na jego koszt w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 
14.00. 

 
GWARANCJA  

§ 4 
 

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony Zamawiającemu przedmiot umowy jest w pełni zgodny 
 z wymaganiami wyszczególnionymi w załączniku nr 1 oraz z powierzonymi wzorami wydanymi 
przez Zamawiającego, fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych 

      i prawnych. 
2.  Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia towaru, jeżeli jego jakość budzi  

 zastrzeżenia. W przypadku stwierdzenia wystąpienia wad jakościowych w przedmiocie umowy, 
Zamawiający sporządzi na piśmie protokół reklamacyjny i zgłosi reklamację do Wykonawcy.  

3. Wykonawca udzieli odpowiedzi na reklamację w ciągu 3 dni od jej otrzymania, a po 
bezskutecznym upływie terminu reklamacja uważana będzie za uznaną w całości zgodnie  
z żądaniem Zamawiającego. 

4. Załatwienie reklamacji, o której mowa w ust. 3 następować będzie poprzez wymianę wadliwego 
przedmiotu umowy na wolny od wad na koszt Wykonawcy, w terminie 7 dni licząc od dnia 
powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego. 

5. Przedmiot zamówienia podlegający reklamacji będzie odbierany i zwracany Zamawiającemu 
zawsze na koszt Wykonawcy. 

6. Wykonawca nie może żądać zapłaty za przedmiot umowy, do czasu usunięcia wad jakościowych 
 

KARY UMOWNE I ODST ĄPIENIA OD UMOWY  
 

§ 5 
 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Wykonawca zobowiązuje się 
zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne: 

a. 10 % wartości brutto niewykonanego przedmiotu umowy, gdy Zamawiający odstąpił od 
umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 

b.  10% wartości brutto niewykonanego przedmiotu umowy, gdy Wykonawca odstąpi 
        od umowy z powodu okoliczności, za które nie odpowiada Zamawiający, 

       c. 1% wartości brutto dostawy niewykonanego przedmiotu umowy w terminie 
              o którym mowa w § 3 ust 5 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.  



  
2. Kary umowne mogą być naliczane łącznie do wartości 50% kwoty brutto ustalonej 

w § 2 ust. 1. 
3. Zamawiający w razie wystąpienia zwłoki może wyznaczyć dodatkowy termin dostarczenia 

towaru, nie rezygnując z kary umownej i odszkodowania. 
4. Niezależnie od kar wymienionych w ust. 1-2  Stronom przysługuje prawo dochodzenia 

odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy 
wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

5. Zamawiający może potrącić należności wynikające z kar umownych przy opłaceniu faktury za 
dostarczony towar. 
 

§ 6 
 

Do wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu umowy strony wyznaczają …….……….. 
……………………….ze strony Wykonawcy oraz Panią Annę Grzegorczyk (tel. 48 345-29-58) 
reprezentującą Zamawiającego. 

 
 

POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 
 

§ 7 
 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 
wykonywanie  umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie  30 dni 
od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy także w przypadku, gdy 
Wykonawca w sposób istotny naruszy umowę, a w szczególności: 

a. zwłoka dostarczenia druków ścisłego zarachowania przekroczy 7 dni 
            kalendarzowych 

b. nie wywiązuje się z obowiązku, o którym mowa w § 4 ust.4. 
- w terminie 30 dni od stwierdzenia każdego z tych naruszeń. 

      3. W przypadkach o których mowa w ust. 1 i 2 Wykonawca może żądać wyłącznie 
            wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy 

4. Zmiany w Umowie wymagają zgody obu Stron i muszą być dokonywane w formie     
      pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§ 8 

 
1. Strony dopuszczają zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku 

zmiany: 
a. stawki podatku od towarów i usług, 
b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.2 ust. 3-5 

ustawy  z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki i składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne- jeżeli zmiany te 
będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 zmiana wymaga wniosku jednej ze stron umowy. 
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt. a wysokość zmiany wynagrodzenia  odpowiadać 

będzie wysokości zmiany stawki podatku od towarów i usług. 
4. W przypadkach, o których mowa w ust 1 pkt. b i c, Strona wnioskująca o zmianę wynagrodzenia 

obowiązana jest wykazać drugiej stronie czy i jaki wpływ zmiany te będą miały na koszt 
wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

5. Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy wymaga formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

6. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności 
 i obowiązywać będą od dnia podpisania przez Strony aneksu w tym zakresie. 

 



 
 
 

§ 9 
 
      1.   Wzory druków ścisłego zarachowania zostaną wydane Wykonawcy w pierwszym dniu  
            obowiązywania umowy. 
       2. Wzory o których mowa w ust 1 nie mogą być udostępnione osobom nieupoważnionym  
            przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się również do ich należytego 
            przechowywania, zabezpieczenia przed utratą oraz ich zwrotu przy pierwszej dostawie. 
 

§ 10 
 
W sprawach nieuregulowanych w treści umowy mają zastosowanie przepisy Prawo Zamówień 
Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 11 
 
Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd miejscowo 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 12 

 
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz dla Wykonawcy, 
 a trzy egzemplarze dla Zamawiającego. Wszystkie egzemplarze mają tę samą moc prawną. 

 
 
 
 
Załączniki: 
Nr 1 - wykaz asortymentowo-ilościowy druków ścisłego zarachowania 

 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY:                                           WYKONAWCA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 do umowy 

WYKAZ ASORTYMENTOWO-ILOSCIOWY DRUKÓW ŚCISŁEGO 
ZARACHOWANIA                                                               

Lp. Nazwa Formularza Symbol J.m. Format Ilość 

1 Dowód urządzenia- zeszyt Gł 13 szt. A-5 500 

2 
Pokwitowanie                                                            
(seria numeracja,mikrodruk) 

Mrd-4 bloczek A-6 2 350 

3 
Pokwitowanie za pobranie kaucji w 
formie gotówkowej 

Mrd-20 bloczek A-6 40 

4 

Legitymacaj posiadacza broni  -
książeczka                                            
(seria , numeracja, zabezpieczenia 
specjalne) 

Ob.-10 szt. A-7 1 000 

5 
Zaświadczenie uprawniające do nabycia 
broni 

Ob-11 szt. A-5 6 000 

6 

Legitymacja osoby dopuszczonej do 
posiadania broni -książeczka                   
(seria , numeracja, zabezpieczenia 
specjalne) 

Ob.-12 szt. A-7 1 000 

7 
Karta rejestracyjna broni - książeczka                      
(seria,numeracja, zabezp. specjalne) 

Ob.-16 szt A-7                                      77 

 


