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Załącznik nr 7 do siwz 

WZÓR  

UMOWA NR ZZ……… 
zawarta w Szczecinie w dniu ……………….. 

 

pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie, ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin, 
NIP 851-030-96-92, REGON 810903040 

reprezentowanym przez: 

mgr Marka Jasztala – Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie, 
zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a ……………… z siedzibą ……………., zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd 

Rejonowy …………………, NIP …………., REGON ………….. 

reprezentowaną przez: 

zwanym 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 (Dz.U. z 

2013 r. poz. 907 ze zmianami), w którym oferta złożona przez Wykonawcę została uznana za najkorzystniejszą. 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych terenowych typu 

pick-up nieoznakowanych /dwóch samochodów osobowych typu furgon nieoznakowanych marki ….........., 

model.................................... wersja.................. wraz z jedną przyczepą lekką (producent, marka) …......... ............ dla 

Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie zwanych w dalszej części umowy pojazdami. 

2. Przedmiot zamówienia jest oznaczony kodami według CPV : 34113000-2 , 34115200-8 , 34223310-2 

3. Dostarczone przez Wykonawcę pojazdy muszą być zgodne z wymaganiami taktyczno-technicznymi, 

gwarancyjnymi i serwisowymi określonymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, który stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszej umowy i jest zgodny ze złożoną ofertą Wykonawcy. 

4. Wykonawca zapewnia, że pojazdy będące przedmiotem umowy są wolne od wad, nie mają do nich prawa osoby 

trzecie oraz nie są przedmiotem żadnego postępowania i zabezpieczenia. 

 

§ 2 

Warunki płatności 
1. Strony ustalają, że wartość umowy brutto wynosi………………… PLN, słownie: ……....................PLN przy 

czym cena jednostkowa pojazdu …........................./ przyczepy wynosi …................................. PLN brutto 

2. Wartość umowy brutto obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy, w 

tym koszty modyfikacji pojazdu, dostawy i rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz inne 

opłaty i podatki, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż przedmiotu umowy podlega obciążeniu 

tymi podatkami i opłatami. 

3. Zamawiający zapłaci należność za dostarczone pojazdy po dokonaniu odbioru potwierdzonego protokołem, 

którego końcowy wynik będzie pozytywny. 

4. Wykonawca dostarczy fakturę VAT, osobno na każdy pojazd, w terminie do 3 dni roboczych od daty 

podpisania protokołu z pozytywnym wynikiem końcowym, wskazując jako płatnika Komendę Wojewódzką 

Policji w Szczecinie. 

5. Faktura VAT będzie zawierać co najmniej następujące dane: 

a) przedmiot sprzedaży, 

b) rok produkcji przedmiotu sprzedaży, 

c) cenę radiotelefonu, 

d) wartość podatku VAT, 

e) numer nadwozia VIN, 

f) cenę przyczepy. 

6. Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia w 

terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego, jednakże nie wcześniej niż 

w terminie 7 dni od otrzymania przez Zamawiającego na rachunek KWP w Szczecinie środków finansowych 

pochodzących z uruchomienia rezerwy celowej. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku 

Zamawiającego 

 

 

 

§ 3 
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Odbiór techniczno -jakościowy pojazdów 
1. Przedmiot zamówienia określony § 1 umowy zostanie zrealizowany w nieprzekraczalnym terminie do 

15.03.2015r. 

2. Wykonawca wykona projekt modyfikacji pojazdów z uwzględnieniem wymagań określonych w 

Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do umowy) i przedstawi go do zatwierdzenia 

Zamawiającemu. 

3. W przypadku zgłoszenia uwag lub zastrzeżeń do modyfikacji pojazdu Zamawiający jest zobowiązany do 

przekazania ich Wykonawcy w formie pisemnej w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od otrzymania 

projektu. 

4. Wykonawca przed odbiorem pojazdu zobowiązany jest uzyskać od Zamawiającego akceptację projektu 

modyfikacji pojazdu uprawniającą do realizacji przedmiotu zamówienia, co zostanie udokumentowane 

protokołem zatwierdzenia projektu modyfikacji pojazdu sporządzonym w 2 (dwóch) egzemplarzach, z których 

jeden otrzymuje Wykonawca, a drugi egzemplarz przeznaczony jest dla Zamawiającego. 

5. Odbiór dostarczonych pojazdów będzie dokonany w siedzibie Zamawiającego w Szczecinie w Wydziale 

Transportu przy ul. Wernyhory 5 w dni robocze w godz. 8:00 – 15:00. 

6. O terminie odbioru pojazdu Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie pod rygorem nieważności 

najpóźniej 2 dni robocze przed tym terminem na nr faksu 91-82-16-130. 

7. Przygotowane do odbioru pojazdy będą miały wykonany na koszt Wykonawcy przegląd zerowy, 

co będzie odnotowane w książce gwarancyjnej pojazdu. 

8. Przeprowadzony odbiór, potwierdzony zostanie protokołem odbioru ilościowo-jakościowym wg. Wzoru 

stanowiącego załącznik nr 2 do umowy i podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i 

Wykonawcy. Protokół odbioru zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, z których jeden otrzymuje 

Wykonawca, a drugi egzemplarz przeznaczony jest dla Zamawiającego. 

9. Odbiór obejmuje sprawdzenie zgodności wykonania pojazdu ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu 

Zamówienia (załącznik nr 1) oraz z § 5 ust. 1. 

10. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad, których bezzwłocznie nie można usunąć, Zamawiający 

może odstąpić od odbioru z winy Wykonawcy. Ponowny odbiór może nastąpić po usunięciu wad w 

uzgodnionym przez strony terminie. 

11. Na żądanie przedstawicieli Zamawiającego, przedstawiciele Wykonawcy, są zobowiązani do demonstrowania 

poszczególnych funkcji, zapewnienia bezpośredniego dostępu do oznaczeń elementów, których zgodność z 

dokumentacją powinna być zweryfikowana, oraz udzielania wyjaśnień. 

12. Za dostarczony w terminie uznaje się pojazd, którego odbiór został potwierdzony protokołem z pozytywnym 

końcowym wynikiem odbioru w terminie, o którym mowa w ust. 1, wg wzoru określonego w załączniku nr 2 

do umowy. Odbiór uważany będzie za dokonany po stwierdzeniu przez Zamawiającego spełnienia przez 

pojazd wszystkich wymogów zawartych w umowie, w tym w szczególności zgodności ze szczegółowym 

opisem przedmiotu zamówienia. 

 

§ 4 

Obowiązki i prawa Zamawiającego 
1. Zamawiający ma prawo, bez utraty gwarancji ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej 

gwarancji producenta samochodu bazowego, do montażu w pojazdach policyjnych środków łączności radiowej 

i innego specjalistycznego wyposażenia służbowego, co zostanie potwierdzone zapisem w książkach 

gwarancyjnych. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do szczegółowego zbadania pojazdów, w siedzibie o której mowa w § 3 

ust. 5. Negatywny wynik badania pojazdu, w przypadku nie usunięcia usterek w trybie natychmiastowym, 

spowoduje odstąpienie od odbioru pojazdu. Termin ponownego odbioru Wykonawca uzgodni po sprawdzeniu 

pojazdów we własnym zakresie i wyeliminowaniu usterek. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do terminowej zapłaty za wykonie przedmiotu zamówienia. 

4. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcą po stronie zamawiającego są: 

a) p. Teresa Wiechnik – Kwiatkowska tel. 91/82-16-116, 

b) p. Zdzisław Rychlik – tel. 91/82-16-129. 
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§ 5 

Obowiązki i prawa Wykonawcy 
1. Do pojazdu Wykonawca dołączy w języku polskim: 

a) książkę gwarancyjną pojazdu, 

b) wykaz wyposażenia dodatkowego, 

c) instrukcję obsługi pojazdu, elementów zabudowy i wyposażenia w języku polskim, która musi zawierać (w 

postaci opisów, schematów, rysunków i zdjęć) zagadnienia związane z 

 konstrukcja, obsługą i serwisem pojazdu oraz elementów zabudowy i wyposażenia 

 miejscami instalacji radiotelefonu, anten, przebiegiem i sposobem przeprowadzenia przewodów 

antenowych oraz zasilających, a także z miejscem i sposobem podłączenia zasilania, 

 bezpiecznym użytkowaniem i obsługa pojazdu 

d) kartę pojazdu, 

e) książkę przeglądów serwisowych pojazdu, 

f) książki gwarancyjne wyposażenia dodatkowego, 

g) w przypadku przyczepy świadectwo homologacji. 

h) Pojazd musi posiadać świadectwo zgodności lub świadectwo zgodności WE i inne dokumenty niezbędne do 

dokonania rejestracji pojazdu, o których mowa w art. 72 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 poz. 

1137 ze zm.). 

i) dokument potwierdzający przeprowadzenie pierwszego badania technicznego pojazdu uprzywilejowanego 

przed pierwsza rejestracją (po dokonaniu modyfikacji), zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu 

drogowym 

j) inne dokumenty określone w załączniku nr 1 do umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego udzielania konsultacji w zakresie możliwości zabudowania oraz zaleceń 

dotyczących montażu w pojeździe: 

1. instalacji antenowych, 

2. instalacji uprzywilejowania w ruchu drogowym, 

3. instalacji zasilania urządzeń łączności radiowej, 

4. urządzeń do pomiaru zużycia paliwa, 

5. innego specjalistycznego sprzętu policyjnego. 

Wykonanie montażu zgodnie ze wskazówkami Wykonawcy nie powoduje utraty ani ograniczenia uprawnień 

wynikających z gwarancji. 

3. Wykonawca zapewnia, że pojazd spełnia warunki, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym 

i przepisach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy. 

4.  Wykonawca oświadcza, że zastosowania 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. 

5.  Wykonawca nie może bez zgody Zmawiającego przenosić praw i obowiązków wynikających z umowy na osoby 

trzecie. 

6. Do czasu odbioru pojazdu przez Zamawiającego stanowi on własność Wykonawcy, który ponosi 

w tym czasie ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub ich utratą. 

7.  Przedstawicielem Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym jest p …........................ tel. ….............. 

 

§ 6 

Warunki gwarancji 
1. Gwarancji podlegają wszystkie zespoły i podzespoły, z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych. Za materiały 

eksploatacyjne uważa się elementy wymieniane standardowo podczas okresowych przeglądów 

mechanicznych, w szczególności: oleje, płyny eksploatacyjne, klocki hamulcowe. 

2. Pojazd musi być objęty gwarancją bez limitu przebiegu kilometrów na okres: 

a)......miesięcy(ące) - gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu na którym 

wykonano zabudowę – zgodnie z ofertę złożoną przez wykonawcę, 

b).....miesięcy(ące) - gwarancja na powłokę lakierniczą, 

c).....miesięcy(ące) - gwarancja na perforację elementów nadwozia, 

d).....miesięcy(ące) - gwarancja na całość zabudowy, 

e) ... miesięcy(ące) - gwarancja na na radiotelefon wraz z osprzętem i instalacją antenową. 

f).....miesięcy(ące) - gwarancja na wszystkie pozostałe elementy nie wymienione w lit. a, b, c, d. e 

licząc od daty pozytywnego końcowego wyniku odbioru samochodu dokonanego zgodnie z § 3. 

2.1 Zespoły, podzespoły mechaniczne, elektryczne i pozostałe elementy przyczepy muszą być objęte …... 

miesięcznym okresem gwarancji. 
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3. Trwałe oznaczenie każdego pojazdu przez Zamawiającego metalową tabliczką informacyjną o 

współfinansowaniu zakupu przez Unię Europejską nie spowoduje utraty ani zmniejszenia okresu gwarancji 

określonej w ust 2 i 4 niniejszego paragrafu. 

4. Codzienne mycie pojazdów w myjni automatycznej szczotkowej nie może skutkować utratą ani ograniczeniem 

gwarancji. 

5. Warunki gwarancji muszą być odnotowane w książce gwarancyjnej każdego pojazdu. 

6. Zgłoszenie o wystąpieniu wady będą dokonywać upoważnieni przez Zamawiającego przedstawiciele jednostek 

organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. 

7. Usunięcie wady (zakończenie naprawy) musi następować niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni 

kalendarzowych licząc od dnia jej zgłoszenia. 

8. Usuwanie we własnym zakresie drobnych usterek oraz wymiany i uzupełnienia materiałów eksploatacyjnych 

nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji. 

9. Termin gwarancji musi ulegać przedłużeniu o czas od dnia zgłoszenia reklamacji do dnia powiadomienia 

Zamawiającego o dokonaniu naprawy, co będzie odnotowane w książce gwarancyjnej. 

10. W przypadku wymiany części lub podzespołu podlegającego gwarancji termin gwarancji biegnie dla 

wymienionych elementów na nowo. 

11. Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia służbowego dokonane przez Zamawiającego 

nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji - zapis w 

książce gwarancyjnej. 

12. Wykonawca zapewnia możliwość świadczenia usług obsługowych i serwisowych oraz napraw w ramach 

gwarancji określonej w ust. 2 pkt a,b,c,f w co najmniej jednej autoryzowanej stacji obsługi na terenie 

województwa zachodniopomorskiego. 

13. Naprawy w ramach gwarancji określonej w ust. 2 pkt d i e oraz ust.2.1 realizowane będą w miejscu 

użytkowania pojazdu na terenie województwa zachodniopomorskiego. 

14. W przypadku gdy naprawa jest niemożliwa do wykonania w miejscu użytkowania pojazdu Zamawiający 

dopuszcza możliwość wykonywania napraw w miejscu wskazanym przez Wykonawcę. Wykonawca 

zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt transportu pojazdu do miejsca wykonania naprawy oraz 

po wykonanej naprawie do miejsca użytkowania pojazdu. 

 

§ 7 

Kary umowne 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy odszkodowanie w formie 

kar umownych z następujących tytułów oraz w następujących wysokościach: 

a) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,1% ceny brutto pojazdu nie dostarczonego 

w terminie ustalonym w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki, jeśli zwłoka trwała nie dłużej 

niż 20 dni oraz 0,2% za każdy następny dzień zwłoki – w sumie nie więcej jednak niż 10% ceny brutto 

pojazdu , o której mowa w § 2 ust 1, 

b) za dostarczenie pojazdu wadliwego i zwłoki w realizacji obowiązków wynikających z § 6 ust. 7 umowy w 

wysokości 0,1 % ceny brutto wadliwego pojazdu za każdy dzień roboczy zwłoki – w sumie nie więcej jednak 

niż 10% ceny brutto pojazdu, o której mowa w § 2 ust 1, 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wartości dostawy 

brutto, o której mowa w § 2 ust. 1. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego w wysokości 10% wartości dostawy brutto o której mowa w § 2 ust. 1 

z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 145 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

3. Zamawiający oświadcza, że wystawi Wykonawcy notę obciążeniową zawierającą szczegółowe naliczenie kwot w 

przypadku sytuacji, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

4. Zamawiający ma prawo potrącić karę umowną z płatności za fakturę. 

5. Niezależnie od kar wymienionych wyżej Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na 

zasadach ogólnych. 

 

§ 8 
1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w następujących przypadkach i na określonych warunkach: 

a) Powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla zamawiającego rozwiązań 

technologicznych, niż te istniejące w dacie podpisania umowy, a cena nie ulegnie zmianie,  

b) dopuszczalne jest obniżenie wynagrodzenia wykonawcy przy zachowaniu tożsamości świadczenia 

c) dopuszczalne jest wydłużenie gwarancji na określone elementy pojazdu, w przypadku wydłużenia tej 

gwarancji przez producenta pojazdu, 

2. Zmiany treści umowy wymienione w ust.1 wymagają formy pisemnej - aneksu, pod rygorem nieważności. 

3. Zmiana umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okoliczności uzasadniających dokonanie zmiany 
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§ 9 

 

Postanowienia końcowe 
1. W razie powstania sporu na tle wykonywania niniejszej umowy strony są zobowiązane przede wszystkim do 

wyczerpania drogi postępowania polubownego. 

2. Wszczęcie postępowania polubownego następuje poprzez skierowanie na piśmie konkretnego pisemnego roszczenia 

do drugiej strony. 

3. Strona ta ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w terminie 21 dni od daty 

zgłoszenia. Brak ustosunkowania się do żądania strony będzie oznaczał uznanie roszczenia za uzasadnione. 

4. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozpatrywać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego, po 

bezskutecznym przeprowadzeniu postępowania polubownego. 

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

6. Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach - jeden egzemplarz dla Wykonawcy trzy 

egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

§10. 

Klauzula adresowa. 
1. Strony ustalają następujące adresy do korespondencji: 

a) Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie 

ul. Małopolska 47 

70-515 Szczecin 

b) 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  



 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.  

 

Tytuł Projektu: „Mobilne Stanowisko Reagowania Kryzysowego KWP w Szczecinie”.                                                                                                            

Porozumienie o dofinansowanie Projektu: UDA-RPZP.04.05.02-32-012/14-00 z dnia 08.08.2014 r. 

załącznik Nr 2 do umowy 

PROTOKÓŁ ODBIORU 

Miejsce dokonania odbioru : Wydział Transportu KWP w Szczecinie, 

71-240 Szczecin, ul. Wernyhory 5 

Data dokonania odbioru : ……………………. 

Ze strony Wykonawcy : ……………………………….  

Przedstawiciel Wykonawcy…………………………….  

Ze strony Zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie 

Szczecin, ul. Małopolska 47 

Komisja ze strony Zamawiającego w składzie: 

1. ………………………………………. 

2. ………………………………………. 
3. ………………………………………. 

Przedmiotem dostawy i odbioru w ramach umowy nr ………..………… z dnia ……………. r. jest : 

Lp. 
Nazwa przedmiotu 

dostawy 

Jednostka 
miary 

Ilość Numer VIN Wartość 
brutto[zł] 

Uwagi 

1 

 

Szt. 

    
Potwierdzenie kompletności dostawy : 

 TAK 
*
 

 NIE 
*
 - zastrzeżenia ………………………………………………………………………… 

I. Wyposażenie samochodu: 

1. …………………………………… 

2. ……………………………………itd. 

II. Wykaz dokumentów dostarczonych wraz z przedmiotem zamówienia: 

1. ………………………………….. 

2. ………………………………….. itd. 
Potwierdzenie zgodności jakości przyjmowanej dostawy z parametrami/funkcjonalnością 

zaoferowaną w ofercie : 

 Zgodne 
*
 

 Niezgodne 
*
 - zastrzeżenia ………………………………………………………………… 

Końcowy wynik odbioru : 

 Pozytywny * 

 Negatywny * - zastrzeżenia …………………………………………………………………. 

Podpisy : 

1. ……………………………....…………. 

2. ………………………………………..... 

3. ……………………………………….…                          ........................................................................... 

(członkowie komisji Zamawiającego)                                                            (przedstawiciel Wykonawcy) 

 

 


