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Nr sprawy RGZ.252.3.2014  Załącznik nr 5 do siwz 
 

UMOWA 
 

Nr ……………/2014 
 
 

 
Zawarta w dniu ……………………. 2014 r. w Szczecinie, pomiędzy: 
  
Gminą Miasto Szczecin - Straż Miejska w Szczecinie 
z siedzibą w Szczecinie 71-417, ul. Zygmunta Felczaka 9   
REGON 810456842  NIP 851 23 95 017 
reprezentowaną przez: 
 
p. Leona Gajewskiego - Komendanta Straży Miejskiej zwanym w dalszej części umowy 
Zamawiającym, 
a 
……………………………………………………… 

z siedzibą w ……………… … - ………, ul. …………......…………………………. 

REGON: ………………  NIP ………………  KRS ………………………….. 

reprezentowaną przez: 

………………………………………………………….……………………………………….. 

zwaną dalej Dostawcą, łącznie zwanymi w treści umowy Stronami. 
 
Umowa niniejsza została zawarta na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru 
oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego nr RGZ.252. ….2014 na podstawie 
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z 
późniejszymi zmianami). 

 
§ 1 

 
1. Przedmiotem umowy jest dostawa ……………. sztuk fabrycznie nowych samochodów marki 

………………………… model ………………………………………... .,  
wyprodukowanych w 2014 r., w pełni sprawnych, wolnych od jakichkolwiek wad prawnych, 
w tym wszelkich praw osób trzecich oraz innych obciążeń i zabezpieczeń, oraz 
odpowiadających wymaganiom Zamawiającego określonym w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia.  

2. Wydanie i odbiór samochodów nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w nieprzekraczalnym 
terminie do …………. 2014 roku. 

3. Strony ustalają, iż odbioru samochodów dokonają uprawnieni pracownicy Zamawiającego, 
po uprzednim zawiadomieniu przez Dostawcę o terminie wydania samochodów  
z zastrzeżeniem, iż zawiadomienie to winno nastąpić na co najmniej dwa dni przed terminem 
wydania.  
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4. Zamawiający dokona sprawdzenia samochodów pod kątem ich zgodności z wymaganiami 
określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

5. Zamawiający odmówi odbioru samochodów nieodpowiadających wymaganiom lub 
posiadających wady fizyczne. Ponowny termin odbioru zostanie wyznaczony po 
dostosowaniu samochodów do wymagań Zamawiającego lub usunięciu stwierdzonych wad.  

6. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół zdawczo – odbiorczy.  
  

  
§ 2 

 
1. Cena samochodów(samochodu), o których mowa w § 1 ust. 1, wynosi ………………..…zł. 

brutto (słownie: …………………………………………………………………………), w 
tym podatek VAT 23%, tj. ………………………. zł. (słownie: ………………….…….).  

2. Cena, określona w ust. 1, stanowi całkowite wynagrodzenie Dostawcy, obejmujące wszelkie 
koszty związane z wykonaniem zamówienia w sposób zgodny z niniejszą umową.  

3. Strony ustalają, że rozliczenie z tytułu wykonania niniejszej umowy nastąpi na podstawie 
faktury, wystawionej przez Dostawcę po dokonaniu odbioru samochodów przez 
Zamawiającego i podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego, o którym mowa w § 1 ust. 6.  

4. Płatnikiem faktury będzie Straż Miejska z siedzibą przy ul. Felczaka 9, 71-417 Szczecin,  
NIP 851-23-95-017, Regon 810456842. 

5. Należność Dostawcy, o której mowa w ust. 1, Zamawiający wypłaci przelewem na rachunek 
bankowy Dostawcy  wskazany w treści faktury, w terminie do 14 dni od dnia doręczenia 
Zamawiającemu faktury. Za termin zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku 
Zamawiającego. 

6. W przypadku nieterminowej płatności z tytułu wykonania niniejszej umowy, Dostawca  ma 
prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki. 
 

§ 3 
 

1. Dostawca oświadcza, że samochody objęte są gwarancją producenta na okres:  
1) gwarancja na silnik i podzespoły mechaniczne (w tym zawieszenie) – ………… miesiące 

bez limitu kilometrów,  
2) gwarancja na powłokę lakierniczą – …………. miesięcy,  
3)  gwarancja na perforację blach – ……….. miesięcy,  
4) gwarancja na lampy zespolone z generatorem głosowym oraz wszystkie elementy 

zabudowy - ………….. miesiące.  
2. Dostawca zapewnia bezpłatny serwis gwarancyjny w stacji 

obsługi…………………………………, znajdujących się w Szczecinie przy ulicy 
………….……….……………………………… na czas trwania gwarancji. 

3. Dostawca udzieli gwarancji na dodatkowe elementy zainstalowane w pojeździe związane z 
jego przystosowaniem do potrzeb Zamawiającego. 

4. Dostawca gwarantuje Zamawiającemu, iż czynności polegające na montażu dodatkowego 
wyposażenia przez firmy zewnętrzne nie spowodują utraty jakichkolwiek uprawnień 
gwarancyjnych. Montaż tych urządzeń zostanie przeprowadzony pod nadzorem Dostawcy 
zamówienia.  
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5. Zamawiający przewiduje zamontowanie nw. dodatkowego wyposażenia: 
1) instalacji antenowych; 
2) instalacji zasilania urządzeń łączności radiowej; 
3) innego specjalistycznego sprzętu; 

6. Dostawca w cenie dostawy ujmie pakiet ubezpieczeń samochodów będących przedmiotem 
dostawy, obejmujący: OC, AC, NW, KR na okres 1 roku od daty dostawy oraz zarejestruje 
pojazd na zamawiającego . 

7. Dostawca zapewni bezpłatne przeglądy gwarancyjne w okresie trwania gwarancji. 
8. Do wydawanych pojazdów wykonawca dołączy:  

1) książkę gwarancyjną pojazdu,  
2) świadectwo homologacji,  
3) kartę pojazdu,  
4) instrukcję obsługi w języku polskim, 
5) dowód rejestracyjny pojazdu zarejestrowanego na Straż Miejską, 
6) dowód ubezpieczenia.  

 
§ 4 

 
1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Dostawca zobowiązuje się 

zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:  
2. Dostawca zapłaci Zamawiającemu  kary umowne:  

1) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących 
Dostawcy – 10% kwoty, o której mowa w § 2 ust. 1,  

2)  w przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 1 ust. 2 umowy – 1 % kwoty, 
o której mowa w § 2 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia;  

3. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia  
z przysługujących mu należności. Podstawą potrącenia będzie nota księgowa wystawiona 
przez Zamawiającego. 

4. W przypadku gdy szkoda przewyższy wysokość kar umownych, Zamawiający będzie 
uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

 
 

§ 5 
 

1. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony zobowiązują się 
rozwiązywać polubownie. W przypadku kiedy okaże się to niemożliwe, spory te zostaną 
poddane przez Strony rozstrzygnięciu przez Sąd miejscowo właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. Strony zobowiązują się wykonać orzeczenie Sądu natychmiast  
i dobrowolnie.  

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy - 
Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.  

3. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w sytuacji, gdy: 
1) wystąpi konieczność zmiany siedziby , NIP, REGON, 
2) wystąpi konieczność zmiany konta bankowego wykonawcy, 
3) wystąpi zmiana podatku VAT, 
4) inne zdarzenia losowe. 
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§ 6 
 

4. Do współpracy w zakresie realizacji umowy Strony wyznaczają następujące osoby: 
 

ze strony Zamawiającego: ……………………………………………………...………,  
ze strony Dostawcy : ………….…………………………………………………….… .  

 
§ 7 

 
Wszelkie zmiany lub uzupełnienia postanowień niniejszej umowy wymagają zgody obu stron 
wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 8 
 
 

 
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 
2. Integralną częścią niniejszej umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz 

oferta Dostawcy z dnia …………………………. 
3. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 
  

 
 

 
 
 

         ZAMAWIAJĄCY         DOSTAWCA 
 
 


