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Załącznik nr 2b do SIWZ
UMOWA–WZÓR

zawarta w dniu ................................... w mieście Katowice pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji
w Katowicach ul. J. Lompy 19 NIP 6340137913, REGON 270208292 reprezentowaną przez działającego z
upoważnienia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach:
Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach – ………………………..
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
* gdy Wykonawcą jest spółką prawa handlowego:
...........................................................................,
z
siedzibą
w
...............................................
przy
ulicy ............................................................, (kod pocztowy i nazwa miejscowości), wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr …………………, prowadzonego przez Sąd
Rejonowy ......................................, ……… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
NIP:
............................,
REGON:
........................................,
reprezentowaną
przez ................................................., zwaną dalej „Wykonawcą”,
* gdy Wykonawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:
Panem/Panią ........................., zamieszkałym/ą w ..............………. (kod pocztowy), przy ulicy ..........................,
prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą ......................................., adres wykonywania działalności
gospodarczej: …………………………….., na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej RP, NIP: ..........................., REGON: ………………….., zwanym/ą dalej
„Wykonawcą”,
* gdy Wykonawcą jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej:
Panem/Panią .............................., zamieszkałym/ą w .............................. (kod pocztowy), przy
ulicy .............................., legitymującym/ą się dowodem osobistym numer: ………seria …………, wydanym
przez ………………., dnia …………….., PESEL: ......................., zwanym/ą dalej „Wykonawcą”,
* gdy Wykonawcą jest spółka cywilna:
Panem/Panią ........................., zamieszkałym/ą w ..............………. (kod pocztowy), przy ulicy ..........................,
prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą ......................................., na podstawie wpisu do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, NIP: ..........................., REGON: …………………..,
Panem/Panią ........................., zamieszkałym/ą w ..............………. (kod pocztowy), przy ulicy ..........................,
prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą ......................................., na podstawie wpisu do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, NIP: ..........................., REGON: …………………..,
(…) prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą ………………, na
podstawie umowy z dnia ……………., NIP: ………………., REGON: ……………...., reprezentowanej przez
……………………, zwaną dalej „Wykonawcą”, o treści następującej:
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego w wersji
nieoznakowanej w ilości 1 sztuk dla zadania nr 2 Wykonawca dostarczy samochód marki …..........................
modelu ............................... w wersji silnikowej ………..........….…….., zgodnie z formularzem ofertowym
stanowiącym załącznik nr ..... do umowy, spełniający wymogi techniczne i gwarancyjne określone w załączniku
nr ….. do SIWZ (specyfikacja techniczna dla policyjnego pojazdu nieoznakowanego) stanowiącym załącznik
nr ...... do umowy.
2. Samochód dostarczany w ramach umowy będzie wyprodukowany w roku 2018.
3. Ilekroć w dalszych postanowieniach umowy mowa jest o samochodzie lub przedmiocie bez bliższego
oznaczenia, należy przez to rozumieć samochód określony w § 1 ust. 1. oraz ust. 2.
4. Wykonawca oświadcza, że samochód:
- posiada homologację na pojazd bazowy wystawioną zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo
o ruchu drogowym lub Dyrektywą 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r.,
ustanawiającą ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych
zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (Dz. U L 263 z 9.10.2007, str. 1 z późn. zm.).
- wersja pojazdu bazowego, została zgłoszona do katalogu marek i typów pojazdów, zgodnie z wymogami
zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 03.04.2004 r., w sprawie szczegółowego sposobu
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przekazywania danych i informacji o uzyskanych świadectwach homologacji typu pojazdu (Dz. U. z 2004 r. Nr
101 poz. 1047, z późn. zm.).
5. Wykonawca wykona dostawę własnymi siłami bez udziału podwykonawców / z udziałem podwykonawców,
którym zamierza powierzyć wykonanie ................................................
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
wynikający z ust. 5.
8. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zapewni jednodniowe szkolenie dla pracowników
Zamawiającego. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, musi obejmować część teoretyczną
w zakresie obsługi zaoferowanych pojazdów, umożliwiającej bezpieczne i efektywne wykorzystanie możliwości
pojazdów. Szczegółowy zakres szkolenia strony ustalą po podpisaniu umowy. Szkolenie musi odbyć się
w okresie obowiązywania umowy i zakończyć min. listą obecności uczestników.
§2
Cena i warunki płatności
1.Łączna wartość zamówienia za całość (1 sztuka) wynosi brutto: ………….…..zł, słownie: …………złotych
…/100 ), w tym podatek VAT …..%, zgodnie z formularzem ofertowym - załącznik nr 1 do SIWZ,
a stanowiącym załącznik nr ................ do umowy.
2. Zamawiający zapłaci należność za dostarczony samochód po dokonaniu odbioru dostawy, na podstawie
faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.
3. Wykonawca wystawi faktury VAT zgodnie z wymaganiami przewidzianymi w Ustawie z dn. 29.09.1994 r.,
o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047) i ustawie z dnia 11.03.2004 r., o podatku od towarów i usług (Dz.
U. z 2017 r. poz. 1221), w dwóch egzemplarzach, wskazując jako płatnika:
Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach
40-038 Katowice
ul. Lompy 19
NIP 6340137913
4. Do czasu odbioru samochodu przez Zamawiającego, stanowi on własność Wykonawcy, który ponosi w tym
czasie ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą samochodu.
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 prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za termin zapłaty przyjmuje się
datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.
7. W przypadku wykonywania części lub całości dostawy przez podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest
do przedstawienia wraz z fakturą oświadczenia podwykonawcy o dokonaniu rozliczeń finansowych pomiędzy
nim a Wykonawcą.
§3
Odbiory i terminy
1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć samochód objęty zamówieniem do dnia 30.11.2018r.
2. Strony ustalają, iż miejscem dostawy samochodu jest Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, 40-038
Katowice, ul. Lompy 19.
3. Wykonawca dostarczy samochód wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, powszechnie
obowiązującymi w tym zakresie normami, normatywami, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów,
a w szczególności spełniający warunki dotyczące bezpieczeństwa pracy, użytkowania, ochrony życia, zdrowia
i środowiska oraz wymagania określone w załączniku nr ….. do SIWZ, stanowiącym załącznik nr ……. do
umowy.
4. Przygotowany do odbioru samochód będzie miał wykonany przez Wykonawcę i na jego koszt przegląd
zerowy, co będzie odnotowane w dokumentacji dostarczonej wraz z pojazdem, obejmującym także aneks do
fabrycznej instrukcji obsługi w zakresie dokonanych prac adaptacyjnych, obejmującym obsługę i konserwację
oraz sposób posługiwania się wyposażeniem dodatkowym i specjalnym samochodu, z uwzględnieniem
wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy.
5. Do zakupywanego samochodu Wykonawca dołączy:
1) książkę gwarancyjną – serwisową
2) instrukcję obsługi wraz z aneksem obejmującym zakres dokonanych prac adaptacyjnych,
3) kartę pojazdu,
4) wyciąg ze świadectwa homologacji,
5) zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu w rozumieniu art. 81 ust. 3 Ustawy Prawo
o ruchu drogowym z dnia 20.06.1997 r. Dz. U. z 2017 poz. 1260)
6) katalog części zamiennych oraz katalog norm i napraw pojazdu (dane techniczne) w formie elektronicznej lub
papierowej. Dostawa katalogów odbędzie się najpóźniej w dniu dostawy.
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6. Do odbioru samochodu strony wyznaczą swoich upoważnionych przedstawicieli wskazanych § 7 ust. 3
umowy.
7. Upoważnienie do odbioru pojazdu uprawnia przedstawiciela Zamawiającego do składania oświadczeń co do
jakości pojazdu.
8. O terminie odbioru Wykonawca powiadomi Zamawiającego - telefonicznie, z co najmniej 1 dniowym
wyprzedzeniem liczonym w dniach roboczych.
9. Odbiór uważany będzie za dokonany po stwierdzeniu przez Zamawiającego zgodności dostarczonego
samochodu ze specyfikacją techniczną dla pojazdu stanowiącą załącznik nr …... do SIWZ.
10. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania odbioru w terminie do trzech dni roboczych licząc od daty
przedstawienia Zamawiającemu przygotowanego samochodu do odbioru. Do czasu podpisania protokołu
odbioru pojazdu za szkody zaistniałe w pojeździe odpowiada Wykonawca.
11. Odbiór potwierdzony zostanie protokołem odbioru – załącznik nr .... do umowy, podpisanym przez osoby
upoważnione przez strony. Wzór protokołu stanowi integralną część umowy, sporządzony zostanie w 2
egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do szczegółowego zbadania, na koszt Wykonawcy, pojazdu
i specjalistycznego wyposażenia, w przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do jakości
przedmiotu zamówienia (np. ślady napraw lakierniczych, nierówna praca silnika lub uszkodzenie innych
podzespołów mechanicznych, systemów łączności radiowej). Badanie wykonywane będzie przez niezależny
wyspecjalizowany podmiot. Decyzję o wyborze niezależnego eksperta podejmie Zamawiający w porozumieniu
z Wykonawcą. Negatywny wynik badań pojazdu, w przypadku nie usunięcia stwierdzonych usterek w trybie
natychmiastowym, spowoduje odmowę odbioru pojazdu.
13. W przypadku braku porozumienia z Wykonawcą, Zamawiający ma prawo jednostronnie wyznaczyć
rzeczoznawcę, a koszt ekspertyzy poniesie Wykonawca.
14 W przypadku, o którym mowa w ust. 12 Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin do usunięcia usterek.
Nieusunięcie przez Wykonawcę usterek w wyznaczonym terminie będzie uprawniało Zamawiającego do
wypowiedzenia umowy i do naliczenia kar zgodnie z § 5 ust. 2 pkt a) umowy.
15 Dostarczony pojazd musi posiadać ilość paliwa powyżej rezerwy ( nie może świecić się kontrolka
informująca o rezerwie paliwa). W przypadku dostarczenia pojazdu z paliwem na poziomie rezerwy lub poniżej,
pojazd nie zostanie odebrany. W zaistniałej sytuacji Wykonawca może na swój koszt uzupełnić wymaganą ilość
paliwa w miejscu odbioru.
§4
Gwarancja
1. Wykonawca zapewnia, iż samochód wraz z wyposażeniem specjalistycznym wolny jest od wad fizycznych
i prawnych oraz spełnia warunki, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym i przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.
2. Gwarancji podlegają wszystkie zespoły i podzespoły samochodu oraz wyposażenie dodatkowe bez wyłączeń,
z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych. Za materiały eksploatacyjne uważa się elementy wymieniane podczas
okresowych przeglądów technicznych, w szczególności: oleje, inne płyny eksploatacyjne, klocki hamulcowe.
3. Samochód objęty jest gwarancją bez limitu kilometrów na okres:
1) …................... miesięcy - gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu na
którym wykonano zabudowę,
2) …................... miesięcy - gwarancja na powłokę lakierniczą,
3) …................... miesięcy - gwarancja na perforację elementów nadwozia,
licząc od daty odbioru pojazdu przez Zamawiającego.
3.1. Gwarancja obejmuje bezpłatne holowanie pojazdu od miejsca awarii do najbliższej stacji serwisowej
wykonującej naprawy gwarancyjne w przypadku: niemożności uruchomienia pojazdu jeżeli samodzielna jazda
pojazdu może spowodować powiększenie awarii, zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu lub jest technicznie
niemożliwa.
3.2. Warunki gwarancji nie mogą być gorsze od warunków gwarancji producenta pojazdu.
3.3. Codzienne mycie samochodu w myjni automatycznej szczotkowej nie może skutkować utratą ani
ograniczeniem gwarancji.
4. Powiadomienie o wystąpieniu usterki (w okresie gwarancji) Zamawiający zgłosi faksem/ e-mail na nr
……………….., a następnie naprawy zostaną zrealizowane zgodnie z zasadami gwarancji dla oferowanej marki
pojazdu.
5. Usunięcie usterki (zakończenie naprawy w okresie gwarancji) nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż
w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia przekazania pojazdu przez Zamawiającego.
6. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas od dnia zgłoszenia usterki do dnia zwrotu samochodu po
naprawie.
7. W przypadku wymiany części lub podzespołu podlegającego gwarancji termin gwarancji biegnie dla nich na
nowo.
8. Zasady gwarancji, o których mowa powyżej obowiązują we wszystkich Autoryzowanych Stacjach Obsługi,
marki samochodu określonego w § 1 ust. 1.
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9. Przeglądy okresowe oraz naprawy w ramach gwarancji realizowane będą w autoryzowanych stacjach obsługi
wskazanych przez Wykonawcę w każdym województwie odrębnie i według wyboru Zamawiającego.
10. Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu policyjnego wyposażenia specjalnego dokonane przez
Wykonawcę oraz przez Zamawiającego w trakcie eksploatacji pojazdu nie mogą powodować utraty ani
ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji producenta samochodu bazowego. Stosowny zapis
w tej kwestii winien znaleźć się w książce gwarancyjnej pojazdu i powinien być respektowany przez wszystkie
ASO na terenie całego kraju oferowanej marki pojazdu.
11. Wykonawca lub jego lokalny przedstawiciel zobowiązuje się do bezpłatnego udzielania konsultacji i pomocy
przy montażu w pojeździe:
- instalacji antenowych,
- zasilania urządzeń łączności radiowej,
 innego specjalistycznego sprzętu policyjnego.
§5
Kary umowne
1. Strony ustalają, iż za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy,
będą naliczane kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) w razie wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność
ponosi Wykonawca, w wysokości 20% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia wskazanej w § 2 ust. 1
umowy.
b) w razie opóźnienia w wykonaniu umowy w realizacji zamówienia – w wysokości 0,1% wartości brutto
niezrealizowanej dostawy w terminie wskazanym w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia jeśli
opóźnienie trwało nie dłużej niż 10 dni, 0,5% za każdy dzień następny – w sumie nie więcej niż 20% wartości
brutto zamówienia. Po osiągnięciu 20 % wartości brutto zamówienia Zamawiającemu przysługiwać będzie
prawo wypowiedzenia umowy i naliczenie kar umownych zgodnie z § 5 ust. 2 pkt. a) umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy w zakresie niezrealizowanej części zamówienia
w przypadku przekroczenia terminów wskazanych na jego realizację w § 3 ust. 1 z naliczeniem kar umownych
wskazanych w § 5 ust. 2 pkt. a) umowy.
4. Ust. 3 nie ma zastosowania w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu
publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
5. Zapłata kar zgodnie z § 5 ust. 2 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy lub
wykonania naprawy gwarancyjnej.
6 Niezależnie od kar wymienionych w ust. 2 i 3 stronom przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na zasadach
ogólnych prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia wartości naliczonych kar umownych z faktur
wystawionych przez Wykonawcę, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy na piśmie o potrąceniu i jego
wysokości.
§6
Postanowienia końcowe
1. Wykonawca oświadcza, iż zastosowane (wprowadzone) rozwiązania adaptacyjne nie będą naruszać praw
autorskich, patentów oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich.
2. W przypadku wyżej wymienionych naruszeń wszelką odpowiedzialność za ich skutki ponosić będzie
wyłącznie Wykonawca.
3. Do bieżącej współpracy związanej z realizacją umowy strony wyznaczą swoich upoważnionych
przedstawicieli:
Zamawiający :
1) ………………………..
2) ………………………..
3) ......................................
4) .......................................
Wykonawca
1) .…………………….
2) ……………………..
4. Zastrzega się niedopuszczalność przeniesienia wierzytelności bez zgody Zamawiającego.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamówień
Publicznych oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
6. Spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu sądom właściwym miejscowo
dla Zamawiającego.

Strona 4 z 5

ZP-2380-229-52/2018

Załącznik nr 2b do SIWZ

7. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
8. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:
1) Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
2) Załącznik nr 2 – specyfikacja techniczna pojazdu
3) Załącznik nr 3 – protokół odbioru.
9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarze dla Zamawiającego,
jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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