
Załącznik nr 7 do siwz
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- WZÓR -
               

UMOWA 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,
zwany 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, poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915 i 1146, 1232 oraz
z 2015 r. poz. 349), w którym oferta złożona przez Wykonawcę została uznana za najkorzystniejszą.

§ 1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa przyczepy  do  przewozu  dwóch  koni
marka...................model..................... wersja ….............  .   

2. Dostarczona   przez Wykonawcę przyczepa  musi być zgodna z wymaganiami taktyczno-technicznymi,
gwarancyjnymi i serwisowymi określonymi w  Specyfikacji technicznej dla przyczepy  do przewozu dwóch
koni stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zapewnia, że przyczepa  będąca przedmiotem umowy jest  fabrycznie nowa, wyprodukowana w
roku 2015  i wolna od wad technicznych i prawnych, dopuszczona do obrotu, gatunku I-go, do której nie mają
prawa osoby trzecie oraz nie będąca przedmiotem żadnego postępowania  i zabezpieczenia. 

4. Wykonawca gwarantuje,  że  dostarczona przyczepa jest  kompletna,  w pełni  sprawna i  dostosowana do  potrzeb
Zamawiającego, a nadto spełnia założone przez Zamawiającego funkcje użytkowe.

§ 2
Warunki płatności

 1. Strony ustalają, że  wartość  umowy wynosi…………………  PLN brutto, słownie: ……....................PLN.
Wartość umowy  brutto obejmuje również  wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu
umowy, w tym koszty  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.

 2. Zamawiający zapłaci należność za dostarczoną przyczepę po dokonaniu odbioru potwierdzonego protokołem
z pozytywnym wynikiem końcowym.

 3. Wykonawca dostarczy fakturę VAT  w terminie do 3 dni roboczych od daty podpisania protokołu
z pozytywnym wynikiem końcowym, wskazując jako płatnika Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie.

 4. Faktura VAT będzie zawierać co najmniej następujące dane:
 a) marka,model i typ przyczepy , ze wskazaniem wartości netto i brutto,
 b) rok produkcji przyczepy,
 c) wartość podatku VAT,

 5. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego. 
 6. Zamawiający opłaci należną do zapłaty kwotę przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze

w terminie do 30 dni od daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT.  Za termin zapłaty
przyjmuje się datę obciążenia  rachunku Zamawiającego.

§ 3
Odbiór techniczno -jakościowy pojazdu

1. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć przyczepę objętą zamówieniem  w terminie do …............................. 



2. Odbiór  dostarczonej  przyczepy  będzie  dokonany  w  siedzibie  Zamawiającego  w  Szczecinie  w  Wydziale
Transportu przy ul. Wernyhory 5 w dni robocze w godz. 8:00  – 15:00. 

3. O terminie odbioru przyczepy Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie pod rygorem nieważności
najpóźniej 2 dni robocze przed tym terminem na nr faksu 91-82-16-130.

4. Przygotowana do odbioru przyczepa będzie miała wykonany na koszt Wykonawcy przegląd zerowy, co będzie
odnotowane w książce gwarancyjnej przyczepy.

5. 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.

6. Odbiór obejmuje sprawdzenie zgodności wykonania przyczepy zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy.
7. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru niezgodności w przyczepie z zapisami umowy i załącznikiem nr

1, bądź też wady, której bezzwłocznie nie można usunąć, Zamawiający może odstąpić od odbioru przyczepy.
Wykonawca zobowiązany jest do doprowadzenia przyczepy do stanu zgodnego z zapisami umowy lub do
usunięciu wady w terminie  nie  przekraczającym 7  dni  roboczych  licząc  od  dnia  sporządzenia  protokołu
zawierającego niezgodności. 

8. 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.

9. Za dostarczoną w terminie uznaje się przyczepę, której odbiór został potwierdzony protokołem  wg wzoru
określonego w załączniku nr 2 do umowy z pozytywnym końcowym wynikiem odbioru, w terminie, o którym
mowa w ust. 1. Odbiór uważany będzie za dokonany po stwierdzeniu przez Zamawiającego spełnienia przez
przyczepę wszystkich wymogów zawartych w umowie, w tym w szczególności zgodności ze szczegółowym
opisem przedmiotu zamówienia.

§ 4
Obowiązki i prawa Zamawiającego

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do szczegółowego zbadania przyczepy  i  wyposażenia  na  koszt
Wykonawcy, w przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do jakości przedmiotu zamówienia.
np. ślady napraw lakierniczych, uszkodzenia podzespołów mechanicznych. Decyzję o wyborze niezależnego
eksperta podejmie Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą.  W przypadku wykazania nieprawidłowości
w przedmiocie zamówienia wszelkie koszty ekspertyzy poniesie Wykonawca. Termin ponownego odbioru
Wykonawca uzgodni z Zamawiającym  po sprawdzeniu przyczepy we własnym zakresie i wyeliminowaniu
usterek.

2. Nie usunięcie  przez Wykonawcę usterek w wyznaczonym terminie  będzie uprawniało Zamawiającego do
naliczenia kary umownej , o której mowa w § 7 ust. 1 pkt d.

3. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania odbioru przyczepy w terminie do 3 dni roboczych licząc od dnia
dostarczenia jej do miejsca wskazanego w § 3 ust.5.

4. Zamawiający  zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy i naliczenia kary umownej określonej §  7 ust 1
pkt c,  w szczególności w przypadku :
• złożenia wniosku o upadłość, stan likwidacji Wykonawcy,
• ujawnienia stanu niewypłacalności Wykonawcy,
• wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonywanie przedmiotu

niniejszej Umowy.
• nie wykonania dostawy przez Wykonawcę w terminie  określonym w  § 3 ust  1  bez uzasadnionych

przyczyn  oraz  pomimo  pisemnego  wezwania  Zamawiającego  do   realizacji  umowy  nie  wykonania
dostawy w terminie dłuższym niż 7 dni, licząc od daty otrzymania pisemnego wezwania.

• po przekroczeniu wysokości kar umownych określonych w § 7 ust 1pkt a,b,d.
5. Odstąpienie od niniejszej Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie.
6. Zamawiający zobowiązuje się do terminowej zapłaty za wykonanie przedmiotu zamówienia.
7. 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.

§ 5
Obowiązki i prawa Wykonawcy

1. Do przyczepy  Wykonawca dołączy w języku polskim dokumenty  określone  w  Specyfikacji  technicznej
stanowiącej załączniku nr 1 do umowy.

 2. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego udzielania konsultacji w zakresie możliwości montażu
wyposażenia służbowego. Wykonanie montażu zgodnie ze wskazówkami Wykonawcy nie powoduje utraty ani



ograniczenia uprawnień wynikających z gwarancji.
3. Wykonawca zapewnia, że przyczepa spełnia warunki, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowymi

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. W przypadku powierzenia wykonania części zadania osobom trzecim Wykonawca ponosi odpowiedzialność
za jego należyte wykonanie. Wykonawca ponosi w szczególności odpowiedzialność za wszelkie zawinione
i niezawinione  szkody,  które  powstały  w związku  z częścią  zadania  powierzoną  przez  Wykonawcę
podwykonawcy.

7.  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy za zrealizowany zakres umowy, który
został wykonany przez podwykonawcę.  

8. Do czasu odbioru przyczepy przez Zamawiającego stanowi ona własność Wykonawcy, który ponosi w tym
czasie ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub  utratą.

9. 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.

2. Przyczepa objęta jest  gwarancją  na okres …............. miesięcy,  licząc od daty odbioru  dokonanego przez
Zamawiającego zgodnie z § 3.

3. Warunki gwarancji muszą być odnotowane w książce gwarancyjnej przyczepy.
4. Udzielona  przez  Wykonawcę  gwarancja  jest  pełna,  bez  żadnych  wyłączeń  i  obejmuje  wady jakościowe

dostarczonej przyczepy, w tym wady ukryte, stwierdzone podczas użytkowania ( z wyjątkiem mechanicznych
uszkodzeń , do których przyczynił się użytkownik  korzystając  w sposób niezgodny z instrukcją obsługi/ z
przeznaczeniem).

5. W przypadku wykrycia w okresie gwarancji wad w dostarczonej przyczepie, Wykonawca zobowiązuje się do
bezpłatnej naprawy , a jeśli jest ona niemożliwa , do wymiany na nowy wolny od wad przedmiot umowy.

6. Zgłoszenie o wystąpieniu wady  będą  dokonywać  upoważnienie  przez  Zamawiającego  przedstawiciele
jednostek  organizacyjnych  Policji  i  przekażą  je  Wykonawcy  telefonicznie  na  nr  ….........................   co
zostanie  dodatkowo  potwierdzone  przesłaną    tego  samego  dnia  reklamacją  zawierającą  informacje  o
wystąpieniu wady faksem na nr   …............................... 

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. Przeglądy okresowe oraz naprawy w ramach gwarancji określonej w ust. 2 realizowane będą bezpłatnie w
Szczecinie w miejscu użytkowania przyczepy.   W przypadku, gdy wykonanie przeglądu okresowego lub
naprawy  jest  niemożliwe  do  wykonania  w  miejscu  użytkowania  przyczepy,  Zamawiający  dopuszcza
możliwość  wykonania  przeglądu  lub  naprawy  w  miejscu  wskazanym  przez  Wykonawcę.  Wykonawca
zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt transportu przyczepy do miejsca wykonania przeglądu
lub naprawy oraz po wykonanej naprawie lub przeglądzie do miejsca użytkowania przyczepy.

§ 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% wartości umowy brutto  przyczepy  nie

dostarczonej 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% wartości umowy brutto, o której mowa w § 2 ust 1.
b) za dostarczenie  wadliwej przyczepy  i zwłoki w realizacji obowiązków wynikających z § 6 ust. 7 umowy

w wysokości 0,1 % ceny brutto,  za każdy dzień roboczy zwłoki –  w sumie nie więcej jednak niż 10%
wartości  umowy brutto , o której mowa w § 2 ust 1.

c) za odstąpienie od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca  w wysokości 10%
wartości umowy brutto, o której mowa w § 2 ust. 1.

d)  za każdy rozpoczęty dzień zwłoki  w dotrzymaniu terminów, o których mowa w § 3 ust. 7, § 4 ust 2 i § 6
ust. 7  w wysokości 0,1% wartości umowy brutto  , o której mowa w § 2 ust 1– w sumie nie więcej jednak
niż 10% wartości umowy.

2.   Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po
stronie Zamawiającego w wysokości 10% wartości umowy 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.  Kara określona w ust. 1 pkt  a) nie ma zastosowania, gdy zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy wynika z

działania  siły  wyższej.  Jako  siłę  wyższą  należy  rozumieć  zdarzenie  nagłe,  poza  kontrolą  zarówno
Zamawiającego  jak  i  Wykonawcy,  gdy  w  chwili  zawarcia  umowy  niemożliwe  było  przewidzenie  tego
zdarzenia i jego skutków, które wpłynęły na zdolność strony do wykonania umowy, oraz gdy niemożliwe było
uniknięcie samego zdarzenia lub przynajmniej jego skutków. Za silę wyższą nie uznaje się między innymi:
braku środków u Wykonawcy, czy niedotrzymanie zobowiązań przez jego kontrahentów lub podwykonawców.
Strony  umowy  zobowiązują  się  do  wzajemnego  powiadamiania  o  zaistnieniu  siły  wyższej  i  dokonania
stosownych ustaleń celem wyeliminowania możliwych skutków działania siły wyższej. Powiadomienia należy
dokonać  pisemnie  lub  w  inny  dostępny  sposób,  niezwłocznie  po  fakcie  wystąpienia  siły  wyższej.  Do
powiadomienia należy dołączyć dowody na poparcie zaistnienia siły wyższej.

6. 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 przyczepę, w przypadku wydłużenia tej gwarancji przez

producenta, pod  warunkiem  niezmienności  wynagrodzenia  umownego  lub  ewentualnych  kosztów
gwarancji ponoszonych przez Zamawiającego,

d) konieczności przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy o czas zwłoki jeżeli taka zwłoka jest
lub będzie miała wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w wyniku działania siły wyższej.

2. W przypadku,  gdy w trakcie  realizacji  umowy Wykonawca korzystający z  podwykonawcy będzie  chciał
zmienić podwykonawcę, a  zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełnienia warunków
udziału  w  postępowaniu,  o  których  mowa  w  art.  22  ust.  1,  Wykonawca  jest  obowiązany  wykazać
Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie
mniejszym, niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

3. Zmiana umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okoliczności uzasadniających dokonanie zmiany.
4. Zmiany treści umowy wymienione w ust.1 wymagają formy pisemnej - aneksu, pod rygorem nieważności.

§ 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



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 brutto uwagi

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:

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

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

( członkowie komisji Zamawiającego) (przedstawiciel Wykonawcy)

• niewłaściwe skreślić


