
 

 

Załącznik nr 6 do siwz 

 

WZÓR UMOWY NR ZZ………/15 

zawarta w Szczecinie w  dniu ……………….  2015 r. 

 

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, 
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 (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 fabrycznie nowej łodzi motorowej morskiej marka...... 

model.... wersja.... ….. ,  która spełnia wymagania techniczno-eksploatacyjne i gwarancyjne, stawiane 

przez Zamawiającego i określone w załączniku nr 1  do umowy, związane z realizacją operacji w ramach 

Środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa objętego osią  priorytetową 4 Zrównoważony 

rozwój obszarów zależnych od rybactwa pn. „Policja na straży środowiska naturalnego 

 Kołobrzeskiego Pasa Nadmorskiego”.  

2.  Ilekroć w dalszych postanowieniach umowy mowa jest o łodzi lub przedmiocie umowy bez bliższego 

oznaczenia, należy przez to rozumieć przedmiot umowy określony w ust.1. 

3.  Przedmiot umowy musi być fabrycznie nowy, niepowystawowy, wolny od wad, do którego nie mają prawa 

osoby trzecie oraz nie  będące przedmiotem żadnego postępowania  i zabezpieczenia. 

4.  Wykonawca gwarantuje, że dostarczona łódź jest kompletna w pełni sprawna i dostosowana do potrzeb 

Zamawiającego, a nadto spełnia założone przez Zamawiającego funkcje użytkowe. 

 

§2. 

Obowiązki i prawa Zamawiającego 

1. Zamawiający ma prawo do składania reklamacji w przedmiocie umowy.  

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie nienależytego jej wykonania przez Wykonawcę. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do szczegółowego zbadania łodzi w siedzibie o której mowa w § 5 

ust. 2. Negatywny wynik badania łodzi, w przypadku nie usunięcia stwierdzonych usterek w trybie 

natychmiastowym, spowoduje odstąpienie od odbioru przedmiotu umowy z zastrzeżeniem skutków, o 

których mowa w § 7 ust. 2 pkt 1. Termin ponownego odbioru Wykonawca uzgodni z Zamawiającym po 

sprawdzeniu przedmiotu umowy we własnym zakresie   i wyeliminowaniu usterek na własny koszt. 

4. Zamawiający ma prawo bez utraty gwarancji do zmian adaptacyjnych w łodzi dotyczących montażu 

policyjnego wyposażenia specjalnego i innego specjalistycznego wyposażenia służbowego, co będzie 

określone w formie załącznika w książce gwarancyjnej. 

5. Zamawiający zobowiązuje się do terminowej zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy. 

6. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcą po stronie Zamawiającego są : 

 p. Robert Makowski tel. 091/82-16-111 

 p. Zdzisław Rychlik tel. 091/ 82-16-129 

 



 

 

§ 3. 

Obowiązki i prawa Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) realizacji umowy z należytą starannością, 

b) powiadomienia Zamawiającego o terminie dostarczenia łodzi  drogą faksową na numer 091/82-16-

130, z dwudniowym wyprzedzeniem liczonym w dniach roboczych, 

c) wykonania w łodzi przeglądu przedsprzedażnego, odnotowanego w książce gwarancyjnej, 

d) przygotowania do odbioru techniczno - jakościowego łodzi spełniającym wymagania określone w 

§ 1 oraz wymogi ujęte  w instrukcji użytkowania i obsługi łodzi, 

e) dołączenia do łodzi w języku polskim : 

 książki gwarancyjnej łodzi  

 książki przeglądów serwisowych ze wskazaniem adresów punktów serwisowych, 

świadectwo klasy łodzi motorowej morskiej wydane przez PRS Klasa bKM IV hyb pat.- 

dopuszczająca do żeglugi po morskich wodach przybrzeżnych w odległości nie większej niż 

6 mil morskich od linii brzegu morskiego przy sile wiatru do 6° w skali Beauforta.  

 instrukcji obsługi łodzi i jej wyposażenia (w tym silników ), 

 wykaz wyposażenia  wraz z książkami gwarancyjnymi (w tym dla radiotelefonu i silników) 

ze wskazaniem punktów obsługi gwarancyjnej, 

 wymagane atesty bezpieczeństwa na zamontowane urządzenia i osprzęt lub świadectwa 

zgodności  

2. Przedstawicielem Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym jest p. ................................... tel. 

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

§ 4. 

Warunki płatności 

1. Wartość umowy brutto strony ustalają na kwotę ……………………. zł (słownie 

:…………………………………………………………………………………………złotych). 

2. Wartość umowy brutto, o której mowa w ust. 1 zawiera również podatek od towarów i usług oraz 

wszystkie koszty wynikające      z wykonania przedmiotu umowy, w tym koszty dostawy i rozładunku 

do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 

3. Podstawę wystawienia faktury będzie stanowił protokół odbioru podpisany przez osoby upoważnione. 

4. Podstawą do zapłaty będzie faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę. 

5. 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.  

6. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego. 

7. Faktura VAT będzie zawierać co najmniej następujące dane : 

a) cenę jednostkowa łodzi 

b) wykaz wyposażenia z podaniem ilości i cen jednostkowych brutto:  zintegrowanego systemu 

 nawigacyjnego, radiotelefonu 

c) rok produkcji przedmiotu sprzedaży, 

d) wartość podatku VAT, 

e) wartość sprzedaży. 

8. Do czasu odbioru łodzi przez Zamawiającego, stanowi ona własność Wykonawcy, który ponosi w tym 

czasie ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym jej uszkodzeniem lub utratą. 

9. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy. 

 

§ 5. 

Odbiór techniczno-jakościowy i terminy 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w nieprzekraczalnym terminie do 

…...................... 

 



 

 

 

2. Strony ustalają, że miejscem dostawy przedmiotu umowy będzie : 

Wydział Transportu 

Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie 

ul. Wernyhory 5 

71-240 Szczecin 

3. O gotowości do dostarczenia przedmiotu umowy Wykonawca powiadomi Zamawiającego – faksem na 

nr 091/82-16-130. 

4. Odbiór techniczno - jakościowy łodzi dokonany będzie przez upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego po  dostarczeniu jej przez Wykonawcę. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania i przedstawienia Zamawiającemu w wersji elektronicznej 

zwymiarowanego projektu zabudowy pokładu łodzi włącznie z rozmieszczeniem wszelkich elementów i 

urządzeń montowanych dodatkowo, zgodnie z wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi. 

6.  W przypadku zgłoszenia uwag lub zastrzeżeń  do projektu Zamawiający jest zobowiązany  do 

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

7. Ostateczna wersja projektu łodzi wykonanego zgodnie z wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi i 

uwagami zgłoszonymi przez Zamawiającego, podlega akceptacji wyrażonej na piśmie. 

8. Do odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 strony wyznaczają przedstawicieli: 

 a) Zamawiający :p. Robert Makowski p. Zdzisław Rychlik 

 b) Wykonawca: .................................................................................................................................... 

9. Warunkiem odbioru łodzi motorowej morskiej  przez Zamawiającego jest stwierdzenie przez jego 

przedstawicieli zgodności dostarczonego przedmiotu umowy z opisem, o jakim mowa w § 1 ust. 1 

umowy wraz z zatwierdzonym projektem zabudowy pokładu łodzi oraz dostarczenie przez Wykonawcę 

wymaganych dokumentów, o jakich mowa w § 3 ust.1 pkt e. 

10. Odbiór potwierdzony zostanie podpisaniem przez osoby upoważnione przez strony protokołu odbioru - 

załącznik nr 2 Wzór protokołu stanowi integralną części umowy, sporządzony zostanie w 4 

jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, trzy egzemplarze 

przeznaczone są dla Zamawiającego. 

11. Upoważnienie do odbioru przedmiotu umowy uprawnia przedstawiciela Zamawiającego do składania 

oświadczeń co do jakości przedmiotu umowy. 

 

§ 6. 

Warunki gwarancji 

1. Wykonawca na łódź motorową morską udziela następujących gwarancji : 

a)  …… - miesięcznej gwarancji na zespoły i podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne, w 

tym zaburtowe silniki, 

b)  .…..  - miesięcznej gwarancji na sygnalizację uprzywilejowania, 

c) …….- miesięcznej gwarancji na pozostałe elementy nie wymienione w pkt.. 1a i b  

     licząc od daty odbioru przez Zamawiającego. 

2. Gwarancji muszą podlegać wszystkie zespoły i podzespoły bez wyłączeń, z wyjątkiem materiałów 

eksploatacyjnych. Za materiały eksploatacyjne uważa się elementy wymieniane podczas okresowych 

przeglądów technicznych, w szczególności żarówki, oleje i inne płyny eksploatacyjne. 

3. Warunki gwarancji muszą być odnotowane w książce gwarancyjnej łodzi. 

4. Zgłoszenia o wystąpieniu wady lub usterki niezależnie czy dotyczącej łodzi czy też wyposażenia (np. 

silnika) będą dokonywać upoważnieni przez zamawiającego przedstawiciele i przekażą Wykonawcy 

telefonicznie na nr ………………………..,  co zostanie dodatkowo potwierdzone przesłaną reklamacją 

zawierającą informację o wystąpieniu wady faksem na nr …………………………. 

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

14 kolejnych dni licząc od dnia zgłoszenia. 

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

eksploatacyjnych nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej 

gwarancji. 

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

powiadomienia zamawiającego o dokonaniu naprawy, co będzie odnotowane w książce gwarancyjnej. 



 

 

8. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył rzecz wolną od wad albo dokonał 

istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji będzie biegł na nowo od chwili 

dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli Wykonawca wymienił 

część rzeczy, powyższe stosuje się odpowiednio do części wymienionej. 

9. Wykonawca musi się zobowiązać do bezpłatnego udzielania konsultacji w zakresie możliwości 

zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu w łodzi : 

– instalacji antenowych i zasilania, 

– urządzeń łączności radiowej, 

 innego służbowego sprzętu. 

 

§ 7. 

Kary umowne 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy na poniższych 

zasadach. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1)   za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wartości umowy, o której mowa w 

§ 4 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jeśli zwłoka trwało nie dłużej niż 20 dni  oraz 

w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy za każdy następny 

rozpoczęty dzień zwłoki- w sumie nie więcej jednak niż 10% wartości umowy brutto. Wykonawca 

pozostaje w zwłoce w wykonaniu przedmiotu umowy również w przypadku odmowy odbioru 

przedmiotu umowy przez Zamawiającego na podstawie § 5 ust. 9 umowy, jeżeli na skutek odmowy 

odbioru łodzi wraz z  wyposażeniem doszło do przekroczenia terminu, o którym mowa w § 5 ust. 1. 

2)   za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 

umowy. 

3)  w przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wady (nie zakończy naprawy) w terminie określonym w § 

6, ust 5  zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wartości umowy, o której mowa 

w §  4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki- jednak nie więcej niż 10% wartości umowy brutto. 

     Zapłata kar nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy lub wykonania 

naprawy gwarancyjnej. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy: 

1)  za zwłokę w zapłacie faktury – odsetki w wysokości ustawowej, 

2) za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego – karę umowną w wysokości 10 % wartości 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 

145 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkody 

rzeczywistej na zasadach ogólnych. 

5. Zamawiający może potrącić zastrzeżone kary umowne przy opłacaniu faktury za realizację przedmiotu 

umowy. 

 

§ 8. 

Postanowienia końcowe 

1. Zgodnie z art. 145 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz..U. 2013r. poz. 907), tj. w razie 

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 powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim 

wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 

umowy.  

2. 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. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić w formie pisemnej i wymagają zgody obu stron pod 

rygorem nieważności. 



 

 

 

4. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z umowy na osoby trzecie. 

5. W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia Kodeksu 

Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

6. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy podlegają rozpatrzeniu przez Sąd Cywilny właściwy 

dla siedziby Zamawiającego na podstawie przepisów prawa polskiego, w trybie uzgodnień stron umowy. 

7. Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału z 

przeznaczeniem dla: 

egz. Nr 1, 2, 3  - Zamawiający egz. nr  4 – Wykonawca 

 

§ 9. 
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 łodzi lub wyposażenia, w przypadku 

wydłużenia tej gwarancji przez producenta łodzi lub wyposażenia. 

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

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

zmiany. 

 

 

§ 10. 

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 nr 2 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: 
1) …....................  

2) …....................  

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

L.p. Nazwa przedmiotu 

dostawy 

Ilość jedn. 

miary 

Nr  

identyfikacyjny 

Wartość uwagi 

 

 

     

Potwierdzenie kompletności dostawy: 

a) TAK * 

b) NIE * - zastrzeżenia  ................................................................................................................................................  

Potwierdzenie akceptacji stanu ogólnego: 

c) Zgodne * 

d) Niezgodne * - zastrzeżenia  .....................................................................................................................................  

Świadczenia dodatkowe ( jeśli były przewidziane w umowie): 

e) Wykonane zgodnie z umową * 

f) Nie wykonane zgodnie z umową * - zastrzeżenia  ..................................................................................................  

Wykaz dokumentów dostarczonych wraz z przedmiotem umowy (jeśli były wymagane): 

Końcowy wynik odbioru: 

g) Pozytywny * 

h) Negatywny * - zastrzeżenia  ..........................................................................................  

Podpisy: 

1) …............................................... 

2) ….............................................. 

( członkowie komisji Zamawiającego) (przedstawiciel Wykonawcy) 

 

 

 

• niewłaściwe skreślić 

 


