UMOWA NR ZZ………/09
zawarta w Szczecinie w dniu ………………. 2009r.
pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie, ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin,
NIP 851-030-96-92, REGON 810903040
reprezentowaną przez :
nadinsp. Tadeusza Pawlaczyka – Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie,
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
……………… z siedzibą ……………., zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez
Sąd Rejonowy …………………,
NIP …………., REGON …………..
reprezentowaną przez :
zwaną dalej „Wykonawcą”.
Umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych.
§ 1.
Przedmiot umowy
1.
2.

3.
4.
5.

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa fabrycznie nowych 6 sztuk pojazdów typu quad marki ….
model i typ ….. oraz fabrycznie nowych 6 sztuk przyczepek do przewozu pojazdów typu quad m-ki
…………….. spełniających wymagania techniczne i gwarancyjne zgodnie z załącznikiem nr ………
Wykonawca oświadcza, że :
1) pojazdy typu quad będą posiadać homologację na pojazdy bazowe wystawione zgodnie z art. 68
Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity) Dz. U. 2005 r. Nr 108,
poz. 908 ze zm.,
2) pojazdy będą posiadać zaświadczenie stacji kontroli pojazdów upoważnionej do przeprowadzania
badań technicznych pojazdów o przeprowadzeniu badań technicznych przed dopuszczeniem do
ruchu pojazdu specjalnego zgodnie z ustawą o ruchu drogowym
3) przyczepa będzie posiadać homologację wystawioną zgodnie z art. 68 Ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity) Dz. U. 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.
Wykonawca gwarantuje, że dostarczony pojazd i przyczepki są kompletne, w pełni sprawne i dostosowane
do potrzeb Zamawiającego, a nadto spełniają założone przez Zamawiającego funkcje użytkowe.
Wykonawca zobowiązuje dokonać bezpłatnego instruktażu pracowników Zamawiającego w zakresie
obsługi pojazdów, dodatkowego wyposażenia i zainstalowanych urządzeń.
Ilekroć w dalszych postanowieniach umowy mowa jest o pojeździe, dodatkowym wyposażeniu lub
przedmiocie umowy bez bliższego oznaczenia, należy przez to rozumieć sprzęt transportowy określony w
ust. 1.
§2.
Obowiązki i prawa Zamawiającego
Zamawiający zastrzega sobie niezmienność wartości umowy.
Zamawiający ma prawo do składania reklamacji w przedmiocie umowy.
Zamawiający może odstąpić od umowy w razie nienależytego jej wykonania przez Wykonawcę.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do szczegółowego zbadania pojazdów i przyczepek w siedzibie o
której mowa w § 5 ust. 2. Negatywny wynik badania pojazdów lub przyczepek, w przypadku nie usunięcia
stwierdzonych usterek w trybie natychmiastowym, spowoduje odstąpienie od odbioru sprzętu
transportowego. Termin ponownego odbioru Wykonawca uzgodni po sprawdzeniu sprzętu transportowego
we własnym zakresie i wyeliminowaniu usterek na własny koszt.
Zamawiający ma prawo, bez utraty gwarancji, ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej
gwarancji producenta pojazdu bazowego do zmian adaptacyjnych w pojeździe dotyczących montażu
policyjnego wyposażenia specjalnego i innego specjalistycznego wyposażenia służbowego, co będzie
określone w formie załącznika w książce gwarancyjnej.
Zamawiający zobowiązuje się do terminowej zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy.
Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcą po stronie Zamawiającego są :
1) p. Robert Makowski tel. 091/82-16-111, p. Piotr Szczepański tel. 091/ 82-16-132
§3.
Obowiązki i prawa Wykonawcy

1.

Wykonawca zobowiązuje się do:
1) traktowania wszelkich informacji uzyskanych w wyniku realizacji umowy jako poufne,
2) realizacji dostawy własnym transportem do Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, Wydział
Transportu ul. Wernyhory 5,

2.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

3) realizacji umowy z należytą starannością,
4) powiadomienia Zamawiającego o terminie dostarczenia sprzętu transportowego drogą faksową na
numer 091/82-16-130, a następnie drogą pocztową na adres: Komenda Wojewódzka Policji w
Szczecinie, ul. Wernyhory 5, 71 – 240 Szczecin, Wydział Transportu z dwudniowym wyprzedzeniem,
5) wykonania w pojazdach przeglądu zerowego, odnotowanego w książce gwarancyjnej,
6) przygotowania do odbioru techniczno - jakościowego sprzętu transportowego dobrej jakości,
spełniających wymagania określone w § 1 ust. 2 oraz wymogi ujęte w instrukcji użytkowania i obsługi
pojazdu oraz przyczepki,
7) dołączenia do każdego dostarczonego pojazdu :
a) książki gwarancyjnej pojazdu,
b) instrukcji obsługi pojazdu w języku polskim,
c) karty pojazdu,
d) wyciągu ze świadectwa homologacji,
e) wykazu wyposażenia dodatkowego,
f) książek gwarancyjnych wyposażenia dodatkowego ze wskazaniem punktów obsługi gwarancyjnej,
g) wymagane atesty bezpieczeństwa na zamontowane urządzenia i osprzęt,
h) wymagane zaświadczenia ze Stacji Kontroli Pojazdów,
i) wykazu autoryzowanych stacji obsługi producenta pojazdu bazowego (stacji serwisowych) na
terenie Polski wraz z danymi teleadresowymi,
j) dokumentację fotograficzną w postaci rzutów : przód, tył, prawy bok, lewy bok, przód lewy bok, przód
prawy bok, tył lewy bok, tył prawy bok.
k) wykaz części i materiałów niezbędnych do wykonywania czynności obsługowych w języku polskim,
l) katalog części zamiennych w formie książkowej i zapisu na dysku CD w języku polskim,
m) katalog materiałów eksploatacyjnych w języku polskim.
8) dołączenia do każdej dostarczonej przyczepy :
a) książki gwarancyjnej przyczepy,
b) instrukcji obsługi przyczepy w języku polskim,
c) wyciągu ze świadectwa homologacji,
d) wykazu ukompletowania.
9) dostarczenia sprzętu transportowego wolnego od wad fizycznych i prawnych oraz spełniającego
warunki, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym i przepisach wykonawczych wydanych na
podstawie tej ustawy,
10) dostarczenia zestawienia cenowego wyposażenia dodatkowego,
11) udzielenia bezpłatnych konsultacji technicznych i pomocy przy montażu instalacji antenowej oraz
zasilania urządzeń łączności radiowej lub innego sprzętu służbowego,
12) zapewnienia gwarancji oraz pełnych uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji producenta pojazdu
bazowego w przypadku dokonania przez Wykonawcę adaptacji pojazdu bazowego na pojazd w
policyjnej wersji oznakowanej,
13) zapewnienia gwarancji oraz pełnych uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji producenta pojazdu
bazowego w przypadku zmian adaptacyjnych pojazdu dokonanych przez Zamawiającego, dotyczących
montażu policyjnego wyposażenia specjalnego i innego specjalistycznego wyposażenia służbowego, co
będzie określone w formie wpisu lub załącznika w książce gwarancyjnej.
Przedstawicielem Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym jest p. ................................... tel. ..................
§4.
Warunki płatności
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w kwocie ………………
złotych brutto (słownie : …).
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera podatek od towarów i usług oraz wszystkie koszty
wynikające z wykonania przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 dotyczy ceny loco do miejsca określonego w § 5 ust 2 umowy.
Podstawę wystawienia faktury będzie stanowił protokół odbioru podpisany przez osoby upoważnione.
Podstawą do zapłaty będzie faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę
Zapłata należności nastąpi przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy …............................
na podstawie wystawionej faktury VAT zgodnie z wymaganiami przewidzianymi w Ustawie z dn.
29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2006 r., Nr 157, poz. 1119 i Nr 208, poz. 1540) i ustawie z dnia
11.03.2004 r., o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., nr 54, poz. 535, ze zm.), w terminie do 30 dni
od daty jej złożenia w siedzibie Zamawiającego.
Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.
Faktura VAT będzie zawierać co najmniej następujące dane :
1) przedmiot sprzedaży,
2) rok produkcji przedmiotu sprzedaży,
3) cenę jednostkową pojazdu,
4) cenę jednostkową przyczepy,
5) wartość podatku VAT,
6) wartość sprzedaży.
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9. Do czasu odbioru sprzętu transportowego przez Zamawiającego, stanowią one własność Wykonawcy,

1.
2.

3.
4.
5.
1)
2)
6.
7.

8.

1.

2.
3.

4.
5.

który ponosi w tym czasie ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym ich
uszkodzeniem lub utratą.
§5.
Odbiór techniczno-jakościowy i terminy
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt transportowy nie później niż do dnia 15 listopada 2009 r.
Strony ustalają, że miejscem dostawy sprzętu transportowego będzie :
Wydział Transportu
Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie
ul. Wernyhory 5
71 - 240 Szczecin
O gotowości do dostarczenia przedmiotu umowy Wykonawca powiadomi Zamawiającego – faksem na nr
091/82-16-130.
Odbiór techniczno - jakościowy sprzętu transportowego dokonany będzie przez upoważnionych
przedstawicieli Zamawiającego po ich dostarczeniu przez Wykonawcę.
Do odbioru sprzętu transportowego, o którym mowa w ust. 1 strony wyznaczają przedstawicieli:
Zamawiający : p. Robert Makowski, p. Piotr Szczepański, p. Robert Wojniusz
Wykonawca: .....................................................................................................................................................
....
Odbiór uznany będzie za dokonany po stwierdzeniu przez Zamawiającego zgodności dostarczonego
sprzętu transportowego z opisem, o jakim mowa w §1 ust.3 umowy oraz dostarczeniu wymaganych
dokumentów, o jakich mowa w §3 ust.1 pkt 7, 8, 10.
Odbiór potwierdzony zostanie podpisaniem przez osoby upoważnione przez strony protokołu odbioru załącznik nr ….. Wzór protokołu stanowi integralną części umowy, sporządzony zostanie w 3
egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca dwa egzemplarze przeznaczone są dla
Zamawiającego.
Upoważnienie do odbioru sprzętu transportowego uprawnia przedstawiciela Zamawiającego do składania
oświadczeń co do jakości sprzętu transportowego.
§6.
Warunki gwarancji
Wykonawca udziela następujących gwarancji :
1) na pojazd typu quad :
a) …… - miesięcznej gwarancji obejmującej podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne,
b) .….. - miesięcznej gwarancji na wady lakiernicze,
c) …… - miesięcznej gwarancji na sygnalizację uprzywilejowania w ruchu (urządzenia sygnalizacji
dźwiękowej i świetlnej błyskowej)
bez limitu przebiegu kilometrów, licząc od daty zakupu pojazdu przez Zamawiającego, odnotowanej w
książce gwarancyjnej pojazdu.
3) na przyczepę do przewozu pojazdów typu quad :
a) …… - miesięcznej gwarancji na podzespoły mechaniczne i elektryczne.
Dokonana przez Wykonawcę adaptacja pojazdu bazowego na pojazd typu quad w policyjnej wersji
oznakowanej nie powoduje utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji
producenta pojazdu bazowego.
Dokonane przez Zamawiającego zmiany adaptacyjne pojazdu dotyczące montażu w pojeździe policyjnych
środków łączności radiowej, jak również zmian adaptacyjnych pojazdu, dotyczących montażu innego
specjalistycznego wyposażenia, nie powodują utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej
gwarancji producenta samochodu bazowego.
Zasady gwarancji, o których mowa wyżej obowiązują we wszystkich Autoryzowanych Stacjach Obsługi
producenta pojazdu.
Wszelkie zmiany w konstrukcji i wyposażeniu pojazdu oraz wyposażenia dodatkowego w stosunku do opisu
i wymagań, o jakich mowa w §1 ust.3 umowy mogą być wprowadzone na wniosek jednej ze stron umowy
po uzyskaniu pisemnej akceptacji drugiej strony bez dodatkowych kosztów.

§7.
Kary umowne
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości
przedmiotu umowy określonej w §4 ust. 1 ceny sprzedaży przedmiotu zamówienia niewydanego w terminie
ustalonym w §5 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki jeśli zwłoka trwała nie dłużej niż 10 dni oraz 1% za
każdy dzień następny.
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,5% wartości przedmiotu
umowy określonej w §4 ust. 1 ceny sprzedaży przedmiotu zamówienia nieodebranego w terminie ustalonym
w §5 ust. 1, z zastrzeżeniem czynności wskazanych w §2 ust. 4, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki jeżeli
zwłoka trwała nie dłużej niż 10 dni i 1% za każdy dzień następny.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umowy, gdy Zamawiający
odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości umowy, gdy Wykonawca
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odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.
5. Zapłata kar, o których mowa w ust. 1 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy.
6. Zamawiający może potrącić zastrzeżone kary umowne przy opłacaniu faktury za realizację przedmiotu
umowy.
7. Niezależnie od kar wymienionych wyżej stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych.
§8.
Postanowienia końcowe
1. Wykonawca oświadcza, iż zastosowane (wprowadzone) rozwiązania materiałowo – techniczne nie będą
naruszać praw autorskich, patentów oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich. W przypadku wyżej
wymienionych naruszeń wszelką odpowiedzialność za ich skutki ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić w formie pisemnej i wymagają zgody obu stron pod
rygorem nieważności.
3. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z umowy na osoby trzecie.
4. W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia Kodeksu Cywilnego i
ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy podlegają rozpatrzeniu:
1) w trybie uzgodnień stron umowy,
2) przez Sąd Cywilny właściwy dla siedziby Zamawiającego na podstawie przepisów prawa polskiego.
6. Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału z przeznaczeniem
dla:
egz. Nr 1, 2 - Zamawiającego
egz. nr 3 – Wykonawcy
§9.
Klauzula adresowa
1. Strony ustalają następujące adresy do korespondencji:
1)
Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
Wydział Transportu
ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin
2)
Wykonawca:..............................................................................
...............................................................................
................................................................................
2.

Strony mają obowiązek wzajemnego powiadamiania o każdej zmianie adresu do korespondencji
określonego w ust. 1. Jeżeli Wykonawca nie powiadomi Zamawiającego o zmianie adresu, korespondencję
kierowaną pod adresem Wykonawcy w ust. 1 uważać się będzie za doręczoną prawidłowo.
ZAMAWIAJĄCY :

WYKONAWCA :

Załącznik do umowy
PROTOKÓŁ ODBIORU
Miejsce dokonania odbioru: ...............................................................................
Data dokonania odbioru: ....................................................................................
Ze strony Wykonawcy: .....................................................................................................
( nazwa adres, imię i nazwisko osoby upoważnionej)
Ze strony Zamawiającego: ..................................................................................
(nazwa i adres) Komisja
w składzie:
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7.

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

8.

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

Przedmiotem dostawy i odbioru w ramach umowy nr .......... z dnia .................. jest:
L.p.

Nazwa przedmiotu
dostawy

Nr VIN

Ilość jedn.
miary

Wartość

Potwierdzenie kompletności dostawy:
TAK *
NIE * - zastrzeżenia ....................................................................................................
Potwierdzenie akceptacji stanu ogólnego:
Zgodne *
Niezgodne * - zastrzeżenia .........................................................................................
Świadczenia dodatkowe ( jeśli były przewidziane w umowie):
Wykonane zgodnie z umową *
Nie wykonane zgodnie z umową * - zastrzeżenia .......................................................
Wykaz dokumentów dostarczonych wraz z przedmiotem umowy (jeśli były wymagane):
Końcowy wynik odbioru:
Pozytywny *
Negatywny * - zastrzeżenia ......................................................................................
Podpisy:
7)

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

8)

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

( członkowie komisji Zamawiającego)

(przedstawiciel Wykonawcy)

• niewłaściwe skreślić
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