
Załącznik nr 5.2 do SIWZ

   WZÓR                                                                            
UMOWA NR  ………/16

zawarta w Szczecinie w  dniu ……………….  2016 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 2015 r. poz. 2164 ze zm. ), w którym oferta złożona przez Wykonawcę została uznana
za najkorzystniejszą.

§ 1
Przedmiot umowy

1.Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa fabrycznie nowych nieoznakowanych pojazdów dla KWP

w Szczecinie - nowy samochód osobowy segmentu D (1 szt.)   zwany dalej „pojazdem”
marka  pojazdu  bazowego…........………..  model  pojazdu  bazowego..........……..........  wersja  pojazdu
bazowego ….......………… .    

2.Dostarczony przez Wykonawcę pojazd musi być zgodny z wymaganiami technicznymi, gwarancyjnymi i
serwisowymi określonymi w Specyfikacji technicznej stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

3.Wykonawca oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy jest fabrycznie nowy, wyprodukowany w
roku 2016  i wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu, gatunku I-go, do którego
nie mają prawa osoby trzecie oraz nie będący przedmiotem żadnego postępowania  i zabezpieczenia.

§ 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 dostarczony pojazd 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 i model pojazdu  ze wskazaniem wartości netto i brutto,
 b)rok produkcji pojazdu 
 c)wartość podatku VAT,
 d)numer nadwozia VIN,

 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 14 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 pojazd objęty zamówieniem  w terminie do 31 grudnia 2016 r.
2.Odbiór dostarczonego pojazdu 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 pojazdu Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie pod rygorem nieważności

najpóźniej 2 dni robocze przed tym terminem na nr faksu 91-82-16-130.
4.Przygotowany do odbioru pojazd bazowy będzie miał wykonany na koszt Wykonawcy przegląd zerowy,

co będzie odnotowane w książce gwarancyjnej pojazdu.
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 pojazdu  zgodnie  ze  szczegółowym  opisem
przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do umowy.                  

7.W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru niezgodności w pojeździe z zapisami umowy i załącznikiem
nr 1, bądź też  wady, której bezzwłocznie nie można usunąć, Zamawiający może odstąpić od odbioru
pojazdu. Wykonawca zobowiązany jest do doprowadzenia pojazdu do stanu zgodnego z zapisami umowy
lub do  usunięcia 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 dostarczony w terminie uznaje się pojazd, którego 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 pojazd wszystkich wymogów zawartych w umowie, w tym w szczególności zgodności
ze Specyfikacja techniczną – załącznik nr 1 do umowy.

§ 4
Obowiązki i prawa Zamawiającego

1.Zamawiający zastrzega sobie prawo do szczegółowego zbadania pojazdu  i  wyposażenia  na  koszt
Wykonawcy,  w  przypadku  pojawienia  się  uzasadnionych  wątpliwości  co  do  jakości  przedmiotu
zamówienia.  np.  ślady  napraw  lakierniczych,  nierówna  praca  silnika,  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 pojazdu 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 pojazdu w terminie do 3 dni roboczych licząc od dnia
dostarczenia jego do miejsca wskazanego w § 3 ust.2.

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  i 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.
1.Odstąpienie od niniejszej Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie.
2.Zamawiający zobowiązuje się do terminowej zapłaty za wykonanie przedmiotu zamówienia.
3.Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcą po stronie zamawiającego są:

a) p. Radosław Walczak tel. 91/82-16-116,
b) p. Zdzisław Rychlik – tel. 91/82-16-129.

§ 5



Obowiązki i prawa Wykonawcy

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

2.  Wykonawca zapewnia, że pojazd spełnia warunki, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym
i przepisach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.

3.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.

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

5.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.

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

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

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

§ 6
Warunki gwarancji

1.Gwarancji podlegają wszystkie zespoły i podzespoły  bez  wyłączeń, z wyjątkiem materiałów
eksploatacyjnych. Za materiały eksploatacyjne uważa się elementy wymieniane standardowo podczas
okresowych przeglądów technicznych, w szczególności: oleje, płyny eksploatacyjne, klocki hamulcowe.

2.Pojazd objęty jest gwarancją bez limitu przebiegu km na okres:
a)…..miesięce - gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu bez limitu

kilometrów,
b)…..miesięce - gwarancja na powłokę lakierniczą pojazdu ,
c)…..miesięce - gwarancja na perforację elementów nadwozia pojazdu ,
licząc od daty odbioru pojazdu przez Zamawiającego dokonanego zgodnie z § 3.
Gwarancja obejmuje bezpłatne holowanie pojazdu od miejsca awarii do najbliższej  stacji serwisowej
wskazanej przez Wykonawcę w przypadku:
- niemożności uruchomienia pojazdu, jeżeli samodzielna jazda może spowodować powiększenie awarii,
-  zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu lub jest technicznie niemożliwa.

3.Warunki gwarancji muszą być odnotowane w książce gwarancyjnej pojazdu bazowego oraz podnośnika
koszowego.

4.Udzielona przez Wykonawcę gwarancja jest pełna, bez żadnych wyłączeń i obejmuje wady jakościowe
dostarczonego  pojazdu,  w  tym  wady  ukryte,  stwierdzone  podczas  użytkowania  (z  wyjątkiem
mechanicznych uszkodzeń , do których przyczynił się użytkownik pojazdu korzystając z niego w sposób
niezgodny z instrukcją obsługi/ z przeznaczeniem).

5.W przypadku wykrycia w okresie gwarancji wad w dostarczonym pojeździe, 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  upoważnieni  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 pkt a, b, c, realizowane będą
w autoryzowanej stacji obsługi wskazanej przez Wykonawcę.

§ 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 opóźnienie  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 opóźnienia, jeśli
opóźnienie trwało nie dłużej niż 20 dni oraz 0,2% za każdy następny dzień opóźnienia  – w sumie nie
więcej jednak niż 10% ceny brutto pojazdu, o której mowa w § 2 ust 1.

b) za dostarczenie pojazdu wadliwego i opóźnienia w realizacji obowiązków wynikających z § 6 ust. 7
umowy w wysokości 0,1 % ceny brutto  pojazdu za każdy dzień roboczy opóźnienia –  w sumie nie
więcej jednak niż 10% ceny brutto pojazdu, 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 opóźnienia  w dotrzymaniu terminów, o których mowa w § 3 ust. 7, § 4 ust
2 i § 6 ust. 7 w wysokości 0,1% ceny brutto pojazdu , o której mowa w § 2 ust 1– w sumie nie więcej
jednak niż 10% ceny brutto pojazdu..

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 opóźnienie 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 określone elementy pojazdu, w przypadku wydłużenia tej

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

d) konieczności  przedłużenia  terminu wykonania  przedmiotu umowy o czas  opóźnienia  jeżeli  takie
opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w wyniku działania siły
wyższej.

2.Jeżeli  zmiana  albo  rezygnacja  z  podwykonawcy  dotyczy  podmiotu,  na  którego  zasoby  wykonawca
powoływał się,  na zasadach określonych w art.  22a ust.  1 ustawy pzp,  w celu wykazania  spełniania
warunków  udziału  w  postępowaniu  wykonawca  jest  obowiązany  wykazać  zamawiającemu,  że
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
podwykonawca,  na  którego  zasoby wykonawca  powoływał  się  w trakcie  postępowania  o  udzielenie



zamówienia.  Zamawiającemu,  iż  proponowany  inny  podwykonawca  lub  Wykonawca  samodzielnie
spełnia je w stopniu nie mniejszym, niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

3.W  przypadku,  gdy  Wykonawca  powierzy  wykonanie  części  zamówienia  podwykonawcy,  jest  on
zobowiązany  do  przedstawienia  w  oświadczeniu  ,  w  odniesieniu  do  podwykonawcy,  informacji  w
zakresie braku podstaw do wykluczenia, o których mowa  w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1
odpowiednio z zastrzeżeniem art. 24 ust. 7 ustawy pzp.

4.Jeżeli  powierzenie  podwykonawcy  wykonania  części  zamówienia  następuje  w  trakcie  jego  realizacji,
Wykonawca  na  żądanie  Zamawiającego przedstawia  oświadczenie,  w zakresie  wskazanym w ust.  3,
potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego  podwykonawcy.

5. Jeżeli  Zamawiający  stwierdzi,  że  wobec  danego  podwykonawcy  zachodzą  podstawy  wykluczenia,
Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę innym podwykonawcą, wobec którego nie
zachodzą  podstawy  wykluczenia  lub  zrezygnować  z  powierzenia  wykonania  części  zamówienia
podwykonawcy.

6.Zapisy ust. 4 i ust. 5 stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców.
7.Zamawiający  wykluczy  wykonawcę,  który  zamierza  powierzyć  wykonanie  części  zamówienia

podwykonawcy  wobec,  którego  zachodzą  podstawy  wykluczenia  i  jednocześnie  nie  zastąpił  tego
podwykonawcy  innym podwykonawcą,  wobec  którego  nie  zachodzą  podstawy  wykluczenia  lub  nie
zrezygnował  z  powierzenia  wykonania  części  zamówienia  podwykonawcy,  wobec  którego  zachodzą
podstawy wykluczenia. W takim przypadku wykonawca zostanie wykluczony na podstawie art. 24. ust. 1
pkt 12 ustawy pzp – nie wykazał braku podstaw do wykluczenia.

8.W  przypadku,  gdy  Wykonawca  zamierza  powierzyć  wykonanie  części  zamówienia  podwykonawcy,
Zamawiający  wymaga,  aby  przed  przystąpieniem  do  wykonania  zamówienia,  jeżeli  są  już  znane,
wykonawca podał Zamawiającemu nazwę albo imię i nazwisko podwykonawcy oraz dane kontaktowe
podwykonawcy  i  osób  do  kontaktu  z  nimi.  Wykonawca  zawiadamia  Zamawiającego  o  wszelkich
zmianach  danych,  o  których  mowa  w  zdaniu  pierwszym,  w  trakcie  realizacji  zamówienia,  a  także
przekazuje  informacje  na  temat  nowych  podwykonawców,  którym w  późniejszym okresie  zamierza
powierzyć realizację części robót budowlanych.

9.Powierzenie  wykonania  części  zamówienia  podwykonawcom  nie  zwalnia  Wykonawcy  z
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

10.Zmiana umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okoliczności uzasadniających dokonanie
zmiany.

11.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 4.1 do siwz

Specyfikacja techniczna 

I.    CHARAKTERYSTYKA WYROBU

Przedmiotem  opracowania  jest  specyfikacja  techniczna  dla  pojazdu  osobowego
ośmioosobowego typu bus w wersji nieoznakowanej. Przyjmuje się robocze oznaczenie
samochodu - „Pojazd”.

II.   DOKUMENTY ODNIESIENIA

1.  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.  Prawo o ruchu drogowym (tekst  jedn. w Dz.  U.
z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2015 r. poz. 305
ze zm.).

3. Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych, Obrony Narodowej, Finansów oraz
Sprawiedliwości  z  dnia  17 października  2014 r.  w sprawie  warunków technicznych
pojazdów specjalnych i  pojazdów używanych  do celów specjalnych  Policji,  Agencji
Bezpieczeństwa  Wewnętrznego,  Agencji  Wywiadu,  Służby  Kontrwywiadu
Wojskowego,  Służby  Wywiadu  Wojskowego,  Centralnego  Biura  Antykorupcyjnego,
Straży Granicznej,  Biura Ochrony Rządu, kontroli  skarbowej, Służby Celnej,  Służby
Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. Z 2014 r. poz. 1421).  

III.    PRZEZNACZENIE DOKUMENTU
Specyfikacja techniczna przeznaczona jest do wykorzystania, jako załącznik opisujący
przedmiot  zamówienia  w  procedurach  związanych  z  realizacją  postępowań
przetargowych.  

IV.     ZAKRES STOSOWANIA DOKUMENTU
Dokument  stosowany  będzie  przy  zakupie  pojazdu  w  wersji  nieoznakowanej,
realizowanym przez Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie.

 
V. WYMAGANIA STANDARDOWE

WYMAGANIA TECHNICZNE  - Rok produkcji 2016

1.1      Przeznaczenie pojazdu
Pojazd  wykorzystywany  będzie  przez  służby  policyjne  w  do  realizacji  działań

służbowych.
1.2     Warunki eksploatacji

Pojazd musi być przystosowany do:
1.2.1  Eksploatacji  we  wszystkich  porach  roku  i  doby  w  warunkach  atmosferycznych  

spotykanych w polskiej strefie klimatycznej:
a)w temperaturach otoczenia od -30oC do + 50oC,
b)przy zapyleniu powietrza do 1,0 g/m3 w czasie 5 godzin,
c)przy prędkości wiatru do 20 m/s,
d)przy wilgotności względnej powietrza do 98% ( przy temperaturze  +25oC ),
e)intensywności deszczu do 180 mm/h trwającego 5 minut.

1.2.2 Jazdy po drogach twardych i gruntowych,
1.2.3 Przechowywania na wolnym powietrzu,

1.3 Wymagania formalne



1.3.1     Pojazd musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministrów: Spraw
Wewnętrznych,  Obrony Narodowej,  Finansów oraz  Sprawiedliwości  z  dnia  17
października 2014r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i
pojazdów  używanych  do  celów  specjalnych  Policji,  Agencji  Bezpieczeństwa
Wewnętrznego,  Agencji  Wywiadu,  Służby  Kontrwywiadu  Wojskowego,  Służby
Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej,
Biura  Ochrony Rządu,  kontroli  skarbowej,  Służby  Celnej,  Służby Więziennej  i
straży pożarnej (Dz.U.z 2014 r. poz. 1421).

1.3.2     Dostarczany  pojazd  musi mieć  wykonane przez  Wykonawcę i  na  jego  koszt
przegląd zerowy, co musi być potwierdzone w dokumentacji pojazdu.

1.3.3 W  celu  potwierdzenia  spełnienia  przez  oferowany  pojazd  poszczególnych
punktów specyfikacji technicznej Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania
przedstawienia  przez  Wykonawcę niezbędnych  dokumentów,  w  szczególności
dokumentacji  technicznej pojazdu i wyników badań laboratoryjnych (w tym np.
protokołów z badań). 

1.3.4 Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania pojazdu bazowego  w sposób,
co najmniej  zgodny z  handlową ofertą  wyposażenia  oferowaną dla  odbiorców
indywidualnych.

1.3.5      Wykonawca musi potwierdzić spełnienie wszystkich wymagań technicznych dla
pojazdu  określonych  w  pkt  1.4  i  1.5   w  formie  oświadczenia  oraz  poprzez
zaznaczenie poszczególnych danych oficjalnych katalogach (w języku polskim)
producenta/importera  pojazdu,  zawierających  dane  techniczne  oraz
wyposażenie pojazdu bazowego.

 

1.4 Wymagania techniczne dla pojazdu bazowego

1.4.1 Wymagania techniczne dla nadwozia
1.4.1.1 Pojazd  kategorii  M1  o  nadwoziu  zamkniętym  całkowicie  przeszklonym  o

konstrukcji oraz poszyciu wykonanym z metalu  
1.4.1.2 Dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie przekraczająca 3.500 kg.
1.4.1.3     Liczba miejsc siedzących (w tym miejsce kierowcy) -  8 . 
1.4.1.4 Długość całkowita pojazdu nie mniejsza niż 5200 mm, nie większa niż 5400 mm 

( wg danych ze świadectwa zgodności WE).
1.4.1.5 Wysokość nie mniejsza niż 1800 mm i nie większa niż 2000 mm  (według danych

ze świadectwa zgodności WE).
1.4.1.6    Rozstaw osi nie mniejszy niż 3200 mm (wg danych ze  świadectwa zgodności 

WE)
1.4.1.7 Pojazd wyposażony w drzwi zewnętrzne:

a) przednie boczne, skrzydłowe, przeszklone po obu stronach pojazdu ,
b) boczne przesuwne przeszklone znajdujące się po obu stronach nadwozia  
c) tylne dwuskrzydłowe, przeszklone lub klapę przeszkloną otwieraną do góry.

 1.4.2 Wymagania techniczne dla silnika i układu zasilania

1.4.2.1 Silnik o zapłonie samoczynnym  spełniający  normę emisji spalin Euro 6.
1.4.2.2 Pojemność skokowa nie mniejsza niż 1950 cm3  (według danych ze świadectwa

zgodności WE),
1.4.2.3 Maksymalna moc netto silnika nie mniejsza niż 110 KW i nie większa niż 135 KW

(według danych ze świadectwa zgodności WE).

1.4.3   Warunki techniczne dla układu hamulcowego
           Układ hamulcowy musi być wyposażony, w co najmniej:



a)  hamulce tarczowe wszystkich kół,
      b) układ zapobiegający blokowaniu kół pojazdu podczas hamowania,

c) elektroniczny asystent hamowania awaryjnego,
      d) elektroniczny rozdział siły hamowania na poszczególne koła,
      

1.4.4 Wymagania techniczne dla układu kierowniczego
1.4.4.1 Wspomaganie układu kierowniczego.
1.4.4.2     Regulacja kolumny kierowniczej w płaszczyznach: góra – dół, przód - tył

1.4.5 Wymagania techniczne dla układu napędowego
1.4.5.1   Napęd na przednią oś.
1.4.5.2   Skrzynia biegów o minimum 6 przełożeniach. 
1.4.5.3   Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy.
1.4.5.4   Układ zapobiegający poślizgowi kół przy ruszaniu pojazdu,

1.4.6 Wymagania techniczne dla kół jezdnych
1.4.6.1 Koła jezdne na poszczególnych osiach pojedyncze z ogumieniem bezdętkowym.
1.4.6.2 Komplet 4 kół z ogumieniem letnim z bieżnikiem niekierunkowym na obręczach

stalowych lub aluminiowych z fabrycznej oferty producenta pojazdów.
1.4.6.3    Komplet 4 kół z ogumieniem śniegowym (zimowym) na obręczach stalowych lub

aluminiowych z oferty producenta/importera/dealera pojazdów. Zamawiający nie
dopuszcza zastosowania opon całorocznych lub wielosezonowych. 

1.4.6.3 Pojazd  musi  być  wyposażony w  pełnowymiarowe koło  zapasowe  (obręcz  +  
opona letnia) identyczne z kołami opisanymi w pkt. 1.4.6.2.

1.4.6.4 W  przypadku  obręczy  stalowych  -  kołpaki  ozdobne  kół  letnich  -  szt.  4,
Zamawiający dopuszcza tzw. kołpaki małe,

1.4.6.5 Zastosowane zespoły opona/koło na poszczególnych osiach pojazdu opisane w
pkt. 1.4.6.2 i 1.4.6.3 muszą być zgodne z danymi ze świadectwa zgodności WE
pojazdu.

1.4.6.6 Opony  nie  mogą  być  starsze  niż  78  tygodni  licząc  od  końcowego  terminu  
realizacji umowy.

1.4.6.7 Opony  muszą  być  fabrycznie  nowe  i  homologowane.  Zamawiający  nie  
dopuszcza opon bieżnikowanych.

1.4.7 Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej
1.4.7.1   Instalacja elektryczna o napięciu znamionowym 12V DC („-” na masie).

1.4.8 Wymagania techniczne dla wyposażenia pojazdu.
1.4.8.1 Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc siedzących.
1.4.8.2 Poduszki gazowe przednie , boczne i kurtyny dla kierowcy i pasażera.
1.4.8.3 Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich bocznych.
1.4.8.4 Lusterka zewnętrzne elektrycznie ustawiane i podgrzewane.
1.4.8.5 Światła  przeciwmgłowe  przednie  posiadające  homologację,  wbudowane  

w zderzak, spojler lub zintegrowane z lampami zespolonymi.
1.4.8.6     Światła do jazdy dziennej,
1.4.8.7 Klimatyzacja  automatyczna  z  regulacją  temperatury  i  intensywności  nawiewu

oraz  możliwością  pracy  w  obiegu  zamkniętym  dla  przedziału  kierowcy  i
nawiewem dla przedziału pasażerskiego,

1.4.8.8 Zestaw czujników parkowania z przodu i z tyłu pojazdu,
1.4.8.9 Radioodtwarzacz  montowany  na  linii  fabrycznej  wyposażony,  co  najmniej  

 w 4 głośniki.
1.4.8.10  Połączenie bluetooth z funkcją głośnomówiącą,
1.4.8.11  Tempomat,
1.4.8.12  Wycieraczki przednie z czujnikiem deszczu,



1.4.8.13  Lusterko wewnętrzne z funkcją ochrony przed oślepianiem,
1.4.8.14  Szyby  drzwi  tylnych  lub  szyba  klapy  tylnej  podgrzewana  wyposażona  w

wycieraczki lub wycieraczkę,
1.4.8.15 Komplet dywaników welurowych lub gumowych w kabinie kierowcy i przedziale

pasażerskim.
1.4.8.16 Dwie ramki pod tablicę rejestracyjną zamontowane na pojeździe. Na ramkach  

nie mogą znajdować się żadne napisy,
1.4.8.18 Gniazdo zapalniczki (kabina kierowcy),
1.4.8.19   Poprzeczki dachowe umożliwiające montaż bagażnika dachowego (nie mniej niż

dwie),
1.4.8.20  Alarm przeciwwłamaniowy.

1.4.9 Wymagania techniczne dla kolorystyki pojazdu.
1.4.9.1  Lakier metalizowany o stonowanej palecie barw (niejaskrawy).
1.4.9.2  Materiały  obiciowe  wszystkich  siedzeń  w  kabinie  kierowcy  oraz  przedziale

pasażerskim muszą posiadać poszycie wykonane z przewagą ciemnego materiału,
odpornego na zużycie mechaniczne i łatwego do utrzymania w czystości.  

1.5     Wymagania techniczne dla przestrzeni pasażerskiej
1.5.1 Ogólne  wymagania  techniczne  dla  zabudowy  przedziału  pasażerskiego

pojazdu
1.5.1.1 Wnętrze pojazdu musi składać się z trzech rzędów siedzeń.
1.5.1.2 Pojazd musi być przystosowany do przewozu w jego wnętrzu:
            a) w pierwszym rzędzie dwóch osób – 2 pojedyncze siedzenia (fotele) kierowcy i

pasażera wyposażone w zagłówki,
               b) w drugim rzędzie trzech osób - 3  pojedyncze siedzenia (fotele) lub siedzenia

w systemie 2+1 -wyposażone w zagłówki,
             c) w trzecim rzędzie trzech osób - kanapa trzy osobowa , 3  pojedyncze siedzenia

(fotele) lub siedzenia w systemie 2+1 - wyposażone w zagłówki,
Do  celów  obliczeniowych  należy  przyjąć  masę  każdego  funkcjonariusza
(w tym kierowcy) - 95 kg.

1.5.1.3 Wejście/dostęp  z  zewnątrz  pojazdu  do  poszczególnych  rzędów  musi  być  
możliwe, co najmniej:

a)  drzwiami  przednimi  bocznymi,  skrzydłowymi,  przeszklonymi  po  obu
stronach pojazdu,

b)  drzwiami bocznymi przesuwnymi przeszklonymi,  znajdującymi się po obu
stronach nadwozia z blokadą w pozycji otwartej, 

c) drzwiami z tyłu nadwozia przeszklonymi dwuskrzydłowymi, otwieranymi na
boki  pod  kątem  minimum  90o,  wyposażonymi  w  ograniczniki  otwarcia
drzwi z blokadą położenia skrzydeł co najmniej przy kącie 90o lub z klapą
przeszkloną otwieraną do góry.

        1.5.1.4     Drzwi boczne przesuwne przeszklone wyposażone w otwierane lub przesuwane
szyby boczne w drzwiach przesuwnych.

1.5.1.5   Poszycie błotnika tylnego przeszklone (szyby 3 rządu siedzeń).
       

1.5.2 Wymagania techniczne dla wyposażenia kabiny kierowcy (I rząd siedzeń)
              Kabina kierowcy musi posiadać:
1.5.2.1 Podłokietnik  siedzenia  (fotela)  kierowcy  prawy  oraz  podłokietnik  siedzenia

(fotela) pasażera lewy.
1.5.2.2 Regulacja fotela kierowcy, co najmniej w płaszczyznach: przód - tył, góra – dół,  
1.5.2.3 Regulacja fotela pasażera, co najmniej w płaszczyznach:  przód – tył,
1.5.2.4    Regulację pochylenia oparć siedzeń (foteli) kierowcy oraz pasażera,
1.5.3 Wymagania techniczne dla  wyposażenia  przestrzeni  pasażerskiego (II  i  III

rząd siedzeń)



Przestrzeń pasażerska musi posiadać:
1.5.3.1  Drugi i trzeci rząd siedzeń składany,
1.5.3.2  System  szynowy   umożliwiający  (bez  użycia  narzędzi)  czasowy  demontaż

drugiego i trzeciego rządu siedzeń,

 
 

1.5.4    Wymagania techniczne dla dodatkowego wyposażenia pojazdu.

1.5.4.1    Centralny zamek, sterowany pilotem dla wszystkich drzwi nadwozia pojazdu.
1.5.4.2   Minimum dwa komplety kluczyków lub kart do pojazdu. Każdy z kluczyków lub

kart zintegrowany w jednej obudowie z funkcją sterowania centralnego zamka. 

1.5.4.2   Apteczka samochodowa, spełniająca Europejską normę DIN 13164 Plus

1.5.4.3 Gaśnica  proszkowa  typu  samochodowego  o  masie  środka  gaśniczego  
2 kg, posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP .

1.5.4.4 Trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację zgodną z Regulaminem 27  
EKG ONZ.

1.5.4.5 2 młotki z nożami do cięcia pasów bezpieczeństwa.
1.5.4.6 Zestaw podręcznych narzędzi, w którego skład wchodzi, co najmniej:

a) podnośnik  samochodowy  dostosowany  do  DMC  pojazdu  po
zabudowie,
b) klucz do kół,
c) wkrętak/klucz dostosowany do wkrętów zastosowanych w pojeździe,  
d) klucz umożliwiający odłączenie zacisków akumulatora.

 
1.6 Wymagania konstrukcyjne.
1.6.1 Konstrukcja pojazdu oraz wyposażenia musi być oparta na dostępnych na rynku 

krajowym zespołach, podzespołach i elementach oraz materiałach.
1.6.2 Wszystkie  zastosowane  w  konstrukcji  pojazdu  oraz  wyposażeniu  powłoki  

ochronne (np. cynkowanie, powłoki lakiernicze i z tworzyw sztucznych) muszą 
zapewniać skuteczną ochronę antykorozyjną.

1.7        Wymagania odnośnie oznaczania i znakowania
1.7.1       Pojazd musi posiadać trwale umieszczone w miejscu łatwo dostępnym wewnątrz
               pojazdu:

a)  tabliczkę  zawierającą  naniesione  w  sposób  trwały,  co  najmniej  dane  
o producencie, typie, roku produkcji oraz numerze identyfikacyjnym pojazdu
(VIN) lub numerze nadwozia, podwozia lub ramy,

b)  tabliczkę  wskazującą  dopuszczalną  liczbę  przewożonych  osób  łącznie  
z kierowcą.

1.8 Wymagania dotyczące pakowania, przechowywania, transportu
1.8.1 Pojazd nie wymaga pakowania i po przekazaniu Zamawiającemu musi być gotowy

do użycia,
1.8.2 Pojazd wraz z wyposażeniem musi  być przystosowany do przechowywania  na

wolnym  powietrzu  w  niezadaszonych  parkach  sprzętu  transportowego  w
warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej opisanych
w pkt 1.2.1.

1.8.3 Pojazd  musi  być  przystosowany  do  transportu  środkami  transportu  kołowego.
Załadunek pojazdu musi odbywać się samodzielnie (na kołach).



2. WYMAGANIA JAKOŚCIOWE
2.1 Pojazd musi być wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, powszechnie

obowiązującymi  w  tym  zakresie  normami  i  standardami  z  uwzględnieniem
obowiązujących przepisów.

2.2 Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania badań odbiorczych.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
3.1 Instrukcja  obsługi  pojazdu  musi  zawierać  zapisy  dotyczące  bezpiecznego

użytkowania i obsługi pojazdu.
3.2 Rozwiązania konstrukcyjne muszą spełniać wymagania BHP.
3.3 Niezbędne ostrzeżenia w zakresie BHP muszą być umieszczone w sposób trwały

w widocznych miejscach.
3.4 Wnętrze pojazdu nie może posiadać ostrych krawędzi, które mogłyby powodować

zranienia i kontuzje osób podczas użytkowania pojazdu.
     a) Konstrukcja pojazdu musi przewidywać wyjścia ewakuacyjne.
    b)  Konstrukcja  pojazdu  musi  zapewniać  bezpieczeństwo  pożarowe.  Elementy

zabudowy  oraz  materiały  zastosowane  do  zabudowy  wnętrza  pojazdu  muszą
spełniać wymagania w zakresie palności określone w Regulaminie 118 EKG ONZ.

3.5 Pojazd musi być wyposażony w gaśnicę typu samochodowego znajdującą się  w
przedziale I lub II o której mowa w  pkt 1.5.3.3.

3.6 Zabudowa  pojazdu  nie  może  utrudniać  dostępu  do  elementów i  wyposażenia
pojazdu związanych z bezpieczeństwem użytkowania.

 
VI. GWARANCJA WYKONAWCY
1. Pojazd musi być wolny od wad oraz spełniać warunki,  o których mowa w ustawie

Prawo  o ruchu drogowym i przepisach wydanych na jej podstawie.
2. Pojazd musi być objęty gwarancją bez limitu przebiegu kilometrów na okres:

1)  min.  24  miesięcy -  gwarancja  na  podzespoły  mechaniczne,  elektryczne  
      i elektroniczne pojazdu bez limitu kilometrów,  
2) min. 24 miesięcy - gwarancja na powłokę lakierniczą;
3) min. 72 miesięcy - gwarancja na perforację elementów nadwozia;

         licząc od daty odbioru pojazdu przez Zamawiającego.
3. 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: oleje, inne płyny eksploatacyjne.

4. Warunki  gwarancji  muszą być odnotowane w książce gwarancyjnej  pojazdu,  której
wzór stanowi załącznik nr QQQQQQQ.do umowy.

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

6. Usunięcie wady (zakończenie naprawy) musi następować niezwłocznie, nie później
jednak niż w ciągu 14 kolejnych dni licząc od dnia jej zgłoszenia.

7. Usuwanie  we  własnym  zakresie  drobnych  usterek  oraz  uzupełnianie  materiałów
eksploatacyjnych  nie  mogą  powodować  utraty  ani  ograniczenia  uprawnień
wynikających z fabrycznej gwarancji.

8. Przeglądy okresowe oraz naprawy w ramach gwarancji określonej w ust. 2 pkt 1, 2 i 3
realizowane  będą  w  autoryzowanych  stacjach  obsługi.  Zamawiający  wymaga
wskazania  przez  Wykonawcę,  co  najmniej  jednej  autoryzowanej  stacji  obsługi
pojazdów na terenie miasta Szczecina.   W przypadku napraw w ramach gwarancji
określonej w ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania na



własny koszt transportu pojazdu do autoryzowanej stacji obsługi oraz po wykonanej
naprawie do miejsca użytkowania  

VII. WYMAGANE  DOKUMENTY  POTWIERDZAJĄCE  SPEŁNIENIE  WYMAGAŃ
SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1. Dokumenty wymagane od Wykonawców w fazie składania ofert przetargowych:
Świadectwo zgodności WE pojazdu bazowego.
Wykaz (nazwa i adres) autoryzowanych stacji obsługi.
Dokumenty określone w specyfikacji technicznej.

2.  Dokumenty  wymagane  od  Wykonawcy  w  fazie  oceny  projektu  modyfikacji
pojazdu.

2.1 Dokumenty określone w specyfikacji technicznej.
 
3.  Dokumenty wymagane w fazie odbioru pojazdów.
3.1 Dokumenty określone w specyfikacji technicznej.
3.2 W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowany pojazd poszczególnych punktów 

specyfikacji  technicznej  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  żądania  
przedstawienia  przez  Wykonawcę  niezbędnych  dokumentów,  w  szczególności  
dokumentacji  technicznej  pojazdu i  wyników badań laboratoryjnych  (w tym np.  
protokołów z badań).

3.3 Do pojazdu  Wykonawca  musi  dołączyć  (sporządzone  w  języku  polskim)  
następujące dokumenty:
1) książkę gwarancyjną,
2) wykaz wyposażenia,
3) instrukcję obsługi pojazdu bazowego
4) kartę pojazdu,
5) książkę przeglądów serwisowych,
6) świadectwo  zgodności  WE  pojazdu  bazowego  wraz  z  oświadczeniem

producenta/importera  potwierdzającym  dane  pojazdu  nie  znajdujące  się  
w świadectwie zgodności, a niezbędne do zarejestrowania pojazdu,

7) zaświadczenie  stacji  kontroli  pojazdów  upoważnionej  do  przeprowadzania
badań technicznych pojazdów.  

VIII. NADZOROWANIE DOKUMENTU
Karta nadzoru nad dokumentacją stanowi Załącznik nr 1 do specyfikacji technicznej.

IX. ARKUSZ EWIDENCJI WPROWADZONYCH ZMIAN
Arkusz  ewidencji  wprowadzonych  zmian  stanowi  Załącznik  nr  2  do  specyfikacji
technicznej.



Załącznik nr 1

KARTA NADZORU NAD DOKUMENTACJĄ

Zadanie: .................................................................................................................................

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

Osoby prowadzące:1. .....................................

2. .....................................

3. .....................................

Osoba nadzorująca: ..........................................
Lp. Data Polecenie, uwagi Podpis

przełożonego

 



Złącznik nr  2
ARKUSZ EWIDENCJI WPROWADZONYCH ZMIAN

Lp Data
Zmiana dotyczy

(numer strony i ewentualna treść
zmiany)

Akceptacja
(data i

podpis)
Uwagi



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) Q....................

2) Q....................

 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:
TAK *
NIE * - zastrzeżenia 

Potwierdzenie akceptacji stanu ogólnego:
Zgodne *
Niezgodne * - zastrzeżenia 

Świadczenia dodatkowe :
Wykonane zgodnie z umową *
Nie wykonane zgodnie z umową * - zastrzeżenia ................................................................................................

Wykaz dokumentów dostarczonych wraz z przedmiotem umowy :

Końcowy wynik odbioru:
Pozytywny *
Negatywny * - zastrzeżenia 

Podpisy:

1) Q...............................................

2) Q..............................................

( członkowie komisji Zamawiającego) (przedstawiciel Wykonawcy)

• niewłaściwe skreślić


