
Z a ł ą c z n i k  n r  2  
d o  S I W Z  

sprawa nr 240/Cmt/07/AS 
 

„ P R O J E K T  U M O W Y ”  
 

U M O W A  
NR ............................................................ 

 
zawarta w dniu ........................ w Warszawie pomiędzy  

KOMEND Ą GŁÓWNĄ POLICJI,  
z siedzibą w Warszawie, ul Puławska 148/150, zwaną dalej „Zamawiającym”.  
reprezentowaną przez: 
..........................................  

a  

.....................................................................  
z siedzibą w ................... wpisanym do rejestru ................... zwany dalej „Wykonawcą” 
reprezentowanym przez: 
..........................................  
 
 

na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego – nr sprawy 240/Cmt/07/AS, Strony zawarły umowę 
o następującej treści. 

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY  

Przedmiotem umowy jest: 

1. Dostawa przez Wykonawcę: 
1) 3 szt. fabrycznie nowych z bieŜącej produkcji śmigłowców o oznaczeniu (typu) ........., 

posiadających certyfikat typu nr ......., przystosowanych do współdziałania ze sprzętem 
specjalnym wyszczególnionym w pkt. 2, posiadających cechy i moŜliwych do 
uŜytkowania w konfiguracjach określonych w Załączniku nr 2 „Cechy i konfiguracja”.  

2) wraz z kaŜdym śmigłowcem  kompletu sprzętu specjalnego, obejmującego: 
a) system obserwacji lotniczej (SOL) o oznaczeniu (typu) ..........., spełniający 

wymagania i w ukompletowaniu określonym w Załączniku nr 3 „System Obserwacji 
Lotniczej (SOL)”, 

b) reflektor olśniewający o oznaczeniu (typu) ..........., w ukompletowaniu określonym 
w Załączniku nr 3 „System Obserwacji Lotniczej (SOL)”, 

c) 2 głośniki (megafony) o oznaczeniu (typu) ....... o mocy ........W kaŜdy, 
d) 2 węzły desantowe o udźwigu .........., 
e) dźwig (wciągarkę) o oznaczeniu (typu) .......,  udźwigu ......, wraz z 2 linami o długości 

40 m, (w tym jedna na wciągarce i jedna zapasowa), 
f) 2 szt. gogle noktowizyjne nahełmowe o oznaczeniu (typu) ....... (generacji minimum 

III z autogating’iem klasa B zgodnie z normą MIL STD-3009), 
g) lampę typu KOJAK z niebieskim światłem pulsującym, świecącym dookoła własnej 

osi, 
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h) system łączności policyjnej w ukompletowaniu określonym w Załączniku nr 4 
„Instalacja Policyjnej Łączności Radiowej”, 

3) z kaŜdym śmigłowcem:  
a) komplet 1:1 wyposaŜenia naziemnego niezbędnego do bieŜącej (liniowej) eksploatacji 

śmigłowca - zgodnie z wykazem ujętym w Tabeli 1 Załącznika nr 5 „Wykaz Sprzętu 
Obsługowego”, 

b) urządzenia do spuszczania drenaŜy - zgodnie z wykazem ujętym w Tabeli 1 
Załącznika nr 5 „Wykaz Sprzętu Obsługowego”, 

c) elementy do podnoszenia i podwieszania śmigłowca - zgodnie z wykazem ujętym 
w Tabeli 2 Załącznika nr 5 „Wykaz Sprzętu Obsługowego”, 

d) urządzenie obsługowe do prób funkcjonalnych instalacji hydraulicznej - zgodnie 
z wykazem ujętym w Tabeli 3 Załącznika nr 5 „Wykaz Sprzętu Obsługowego”, 

e) komplet pokrowców, pokryw i zabezpieczeń - zgodnie z wykazem w Tabeli 4 
Załącznika nr 5 „Wykaz Sprzętu Obsługowego”, 

f) zestaw materiałów i części zapasowych jednorazowego uŜytku zabezpieczających 
eksploatację śmigłowców w systemie planowych obsług liniowych przez okres 1500 
(jeden tysiąc pięćset) godzin lotu oraz 20% zapas bezpieczników i Ŝarówek, kaŜdego 
typu (jednak nie mniej niŜ jedna sztuka kaŜdego typu) - zgodnie z wykazem ujętym 
w Tabeli 5 Załącznika nr 5 „Wykaz Sprzętu Obsługowego”. Z zestawu wyłącza się 
standardowe materiały ogólnodostępne na rynku a dopuszczone do stosowania 
w trakcie obsługi śmigłowca, takie jak: drut kontrujący, zawleczki, standardowe 
podkładki, kosmetyki i czyściwo (środki do mycia szyb i elementów śmigłowca, 
spirytus, szmaty, pakuły itp.) 

g) komplet materiałów mps (smary, oleje, płyny specjalne, z wyłączeniem paliwa) 
zabezpieczających eksploatację śmigłowca w okresie pierwszego roku lub 300 godzin 
lotu - zgodnie z wykazem ujętym w Tabeli 6 Załącznika nr 5 „Wykaz Sprzętu 
Obsługowego”, 

h) kompletny system do przemieszczania śmigłowca po betonowej płycie lotniska przez 
2 osoby - zgodnie z wykazem ujętym w Tabeli 7 Załącznika nr 5 „Wykaz Sprzętu 
Obsługowego”, 

i) kompletny system zabezpieczenia ładunku - zgodnie z wykazem w Tabeli 8 
Załącznika nr 5 „Wykaz Sprzętu Obsługowego”, 

j) wyposaŜenie umoŜliwiające lądowanie na pokrywie śnieŜnej oraz na podłoŜu o niskiej 
nośności - w ukompletowaniu wyszczególnionym w Tabeli 9 Załącznika nr 5 „Wykaz 
Sprzętu Obsługowego”, 

k) dodatkowy zbiornik paliwa w ukompletowaniu wyszczególnionym w Tabeli 10 
Załącznika nr 5 „Wykaz Sprzętu Obsługowego”, 

4) wraz z pierwszym śmigłowcem: 
a) komplet wyposaŜenia do wykonywania planowych obsług hangarowych, do poziomu 

1500 godzin lotu/pracy, dostarczonych śmigłowców (jako całości, tj. płatowca, 
zespołu napędowego awioniki itp.), wynikających z terminarza obsług technicznych - 
w ukompletowaniu wyszczególnionym w Tabeli 11 Załącznika nr 5 „Wykaz Sprzętu 
Obsługowego”, 

b) materiały i części zapasowe jednorazowego uŜytku zapewniające wykonanie na 
wszystkich dostarczonych śmigłowcach obsług hangarowych do poziomu minimum 
300 godz. lotu/pracy i co najmniej jednej obsługi hangarowej do poziomu 1500 godzin 
- w ukompletowaniu wyszczególnionym w Tabeli 12 Załącznika nr 5 „Wykaz Sprzętu 
Obsługowego”, 

5) wyposaŜenie metrologiczne - w ukompletowaniu w Tabeli 13 Załącznika nr 5 „Wykaz 
Sprzętu Obsługowego”, 
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6) dokumentacja eksploatacyjna i obsługowa śmigłowców oraz sprzętu specjalnego - 
zgodnie z wykazem ujętym w Tabeli 1 Załącznika nr 6 „Wykaz Dokumentacji”. 

2. Szkolenie – zgodnie z harmonogramem zawartym w Załączniku nr 7 „Szkolenia” 
obejmujące:  

1) szkolenie personelu latającego wg Tabeli 1, z uwzględnieniem, Ŝe kursy ukończy: 
a) 10 pilotów w zakresie wykonywania lotów w warunkach IFR w dzień i w nocy, 
b) 4 pilotów (spośród wymienionych pod lit. a) do poziomu instruktora w zakresie 

wykonywania lotów w warunkach IFR w dzień i w nocy, 
2) szkolenie personelu technicznego wg Tabeli 2, z uwzględnieniem, Ŝe kursy ukończy: 

a) 15 mechaników do poziomu kategorii B 1.3 i B 2, 
b) 4 inŜynierów nadzoru do poziomu kategorii C, 

3) szkolenie operatorów sprzętu specjalnego wg Tabeli 3, z uwzględnieniem, Ŝe kurs 
ukończy 10 operatorów. 

3. Wsparcie eksploatacji obejmujące:  
1) udzielenie pomocy i asystę techniczną zgodnie z pkt. 1-4 Załącznika nr 8 „Wsparcie 

eksploatacji”, 
2) dostawę oprogramowania i sprzętu wg Tabeli 1 i Tabeli 2 Załącznika nr 8 „Wsparcie 

eksploatacji”. 

§ 2. WARTOŚĆ UMOWY 

1. Całkowita wartość umowy brutto wynosi: (dla zamówień wewnątrzwspólnotowych UE 
kwota netto):   

............................................. PLN 
słownie: ........................................................... PLN 

a) w tym: w 2008 roku: 
............................................. PLN 
słownie: ........................................................... PLN 

b) w tym: w 2009 roku: 
............................................. PLN 
słownie: ........................................................... PLN 
 

2. Wartość umowy obejmuje: 
1) cenę dostawy składników przedmiotu umowy wyszczególnionych w § 1 „Przedmiot 

umowy”.  
2) wszelkie opłaty i koszty związane ewentualną koniecznością prowadzenia procesu 

certyfikacyjnego typu śmigłowca lub zastosowanych w nim dodatkowych opracowań, 
modyfikacji oraz urządzeń wobec kompetentnej dla obszaru Rzeczpospolitej Polskiej 
władzy lotniczej (tj. EASA). 

3) wszelkie opłaty i koszty związane z prawami własności intelektualnej osób trzecich 
(patenty, licencje, znaki towarowe) ponoszone przez Wykonawcę, bez ograniczenia 
wyłącznie do tu wymienionych. 

4) wszelkie koszty odpraw, spedycji, transportu oraz wszelkie opłaty, obciąŜenia i koszty 
związane z realizacją umowy przez Wykonawcę, takie jak koszty przygotowania 
i przebazowania śmigłowców (paliwo, materiały eksploatacyjne, ubezpieczenie ludzi 
i sprzętu, opłaty lotniskowe i tranzytowe, wynagrodzenie załóg i personelu 
zabezpieczającego), szkolenia, odbioru i nadzoru, diety i koszty zakwaterowania oraz 
ubezpieczenia przedstawicieli Wykonawcy przebywających w Polsce oraz 
przedstawicieli Zamawiającego realizujących postanowienia umowy organizowane 
przez Wykonawcę, bez ograniczenia do tu wymienionych. 
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5) wszelkie inne koszty, w tym wszystkie opłaty, podatki i naleŜności związane 
z realizacją umowy, do poniesienia których Wykonawca jest zobowiązany przepisami 
prawa jego państwa oraz państw tranzytowych, a takŜe pozostałe obowiązujące poza 
krajem Zamawiającego w okresie trwania realizacji zobowiązań wynikających 
z umowy. 

3. Harmonogram płatności przedstawiono w Tabeli 1 Załącznika nr 1 „Harmonogram 
realizacji i płatności”. 

4. Wykaz cen brutto dostaw i usług będących przedmiotem umowy zawiera Tabela 3 
Załącznika nr 1 Harmonogram realizacji i płatności. 

§ 3.  TERMIN REALIZACJI UMOWY  

1. Termin realizacji przedmiotu umowy nastąpi do dnia 30 listopada 2009 r. 
2. Szczegółowe terminy realizacji dostaw oraz usług określa Tabela 1 w Załączniku nr 1 

„Harmonogram realizacji i płatności”.  

§ 4. KLAUZULE GENERALNE  

1. Strony umowy zobowiązują się do stałej współpracy przy jej realizacji oraz do 
niepodejmowania Ŝadnych działań utrudniających lub uniemoŜliwiających wykonanie 
zobowiązań umownych przez drugą ze Stron. 

2. Niniejsza umowa nie upowaŜnia jednej ze Stron do występowania jako przedstawiciel i/lub 
agent drugiej Strony ani teŜ do zaciągania w jej imieniu i na jej rzecz jakichkolwiek 
zobowiązań poza tymi, które wynikają z umowy. 

3. KaŜda ze Stron pokryje koszty własnych pracowników oraz inne koszty związane 
z przygotowaniem i podpisaniem niniejszej umowy i nie będzie obciąŜać Strony drugiej. 

4. KaŜda ze Stron oświadcza, Ŝe nie posiada bieŜących zobowiązań, które uniemoŜliwiłyby 
podpisanie i/lub realizację niniejszej umowy. 

5. Przy wykonywaniu niniejszej umowy Strony zobowiązują się udzielać sobie wszelkiej 
niezbędnej pomocy dla zrealizowania jej celu. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o stanie realizacji umowy 
w formie i terminach, o których mowa w § 13. 

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania swego personelu, podwykonawców 
i ich personelu oraz za powstałe z tego tytułu szkody.  

§ 5. WARUNKI ODBIORU I SPOSÓB DOSTAWY  

1. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego wolne od obciąŜeń na rzecz osób trzecich prawo 
własności do wyszczególnionego w § 1 przedmiotu umowy. 

2. Przekazanie śmigłowców zostanie potwierdzone przez Strony protokołem ostatecznego 
przyjęcia-przekazania, którego wzór określa Załącznik nr 9 do umowy. 

3. Przeniesienie praw własności i wszelkich ryzyk nastąpi z chwilą podpisania protokołu 
ostatecznego przyjęcia - przekazania. 

4. Przedmiot umowy wymagający złoŜenia lub montaŜu w miejscu odbioru, Wykonawca 
dostarczy na miejsce odbioru, zamontuje i uruchomi. W tym przypadku protokół 
ostatecznego przyjęcia - przekazania zostanie sporządzony dopiero po uruchomieniu tej 
części przedmiotu umowy.  

5. Wykonawca jest zobowiązany do: 
a) załatwienia wszelkich formalności związanych z przelotem śmigłowców z lotniska 

Wykonawcy na lotnisko wskazane przez Zamawiającego; 
b) naleŜytego przygotowania do lotu, czynności obsługowych przed startem oraz podjęcia 

wszelkich niezbędnych środków do przyjęcia śmigłowca w razie ewentualnego powrotu 
z trasy, jak równieŜ w razie przymusowego lądowania na trasie przelotu. 
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6. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę, uzgodnionych w Tabeli 1 Załącznika nr 1, 
terminów dostawy przedmiotu umowy, brakach w jego ukompletowaniu zgodnie 
z wymaganiami umowy, przedstawiciele Zamawiającego mają prawo wstrzymać odbiór 
przedmiotu umowy do czasu usunięcia usterek przez Wykonawcę. W takim przypadku mają 
zastosowanie zapisy § 11. 

7. Wykonanie usług objętych umową, tj. szkolenia i wsparcia technicznego, będzie 
potwierdzone protokołem wykonania usługi, którego wzór określa Załącznik nr 9 do umowy. 
W przypadku usług realizowanych poza krajem Zamawiającego, protokół wykonania usług 
sporządzony i podpisany w tym państwie uwaŜa się za prawidłowy. W przypadku szkolenia 
do protokołu naleŜy dołączyć kopie dokumentów (świadectw) potwierdzających odbycie 
szkolenia i zdanie stosownego sprawdzianu nabytej wiedzy i umiejętności. 

8. Dostarczany w ramach umowy sprzęt specjalny, wyposaŜenie, zestawy części zapasowych 
i zamiennych, narzędzia, aparatura kontrolno-pomiarowa, wyposaŜenie hangarowe 
i naziemne oraz pozycje ukompletowania śmigłowców, o ile nie będą zabudowane na 
śmigłowcach, będą przekazane w opakowaniach typowych zabezpieczających przed 
uszkodzeniem w czasie transportu. Dostawie podlegają równieŜ opakowania fabryczne 
pozycji ukompletowania śmigłowców zabudowanych na śmigłowcach. Opakowania będą 
bezzwrotne, typowe dla wykorzystywanego środka transportu.  

9. Opakowanie będzie oznakowane w sposób trwały i czytelny z podaniem następujących 
danych: 

1) numer umowy; 
2) nazwa odbiorcy; 
3) numer kolejny opakowania w dostawie/ilość opakowań; 
4) cięŜar brutto/netto. 

10. KaŜde opakowanie będzie zawierać specyfikację zawartości (parking list), a w przypadku 
przesyłki składającej się z więcej niŜ jednego opakowania, pierwsze opakowanie będzie 
zawierać równieŜ specyfikację całej przesyłki. 

11. Za termin wykonania przedmiotu umowy uwaŜa się: 
1) dla dostawy śmigłowców - datę podpisania protokołu ostatecznego przyjęcia-

przekazania; 
2) dla sprzętu specjalnego, obsługowego i innego wyposaŜenia rzeczowego - datę 

podpisania protokołu ostatecznego przyjęcia-przekazania; 
3) dla usług:  

a) w odniesieniu do szkolenia: datę zakończenia szkolenia, o którym mowa 
w Załączniku nr 7 część I pkt. 7. 

b) w odniesieniu do wsparcia eksploatacji - datę podpisania protokołu wykonania 
usługi wsparcia.  

12. Po pisemnym uzgodnieniu z Zamawiającym, Wykonawca moŜe zrealizować przedmiot 
umowy przed terminem określonym w harmonogramie dostaw zawartym w Tabeli 1 
Załącznika nr 1 do umowy. 

13. Ustala się, Ŝe miejscem realizacji umowy będzie dla: 
a) szkolenia – wg wskazań Wykonawcy, 
b) testów SOL – Instytut Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej 

(ul. S. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 49). 
c) dostawy dokumentacji – w ramach etapu I i II – Lotnisko Warszawa – Babice, pozostałe 

etapy razem ze śmigłowcami, 
d) wsparcia eksploatacji i oprogramowanie - w ramach etapu I i II – Lotnisko Warszawa – 

Babice, pozostałe etapy razem ze śmigłowcami oraz w miejscach ustalonych pomiędzy 
Zamawiającym i Wykonawcą, 
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e) dostawy sprzętu obsługowego – w ramach etapu I i II – Lotnisko Warszawa – Babice, 
pozostałe etapy razem ze śmigłowcami, 

f) dostawy śmigłowców i sprzętu specjalnego – w bazie uŜytkownika wskazanej przez 
Zamawiającego.  

14. Miejsce dostawy i odbioru ostatecznego śmigłowców będzie baza Zamawiającego na 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wskazana na 30 dni przed terminem dostawy 
śmigłowca. 

15. Odbiór odbywał się będzie dwuetapowo: 
a) odbiór wstępny – w bazie Wykonawcy; 
b) odbiór ostateczny – w bazie Zamawiającego, o której mowa w ust. 14. 

16. Odbiór wstępny polegał będzie na: 
a) dokonaniu sprawdzenia kompletności dokumentacji, wyposaŜenia, aparatury kontrolno-

pomiarowej oraz części skompletowanych dla Zamawiającego.  
b) dokonaniu naziemnych sprawdzeń technicznych i działania systemów śmigłowca i jego 

wyposaŜenia oraz sprzętu specjalnego, 
c) dokonaniu, co najmniej godzinnego lotu kontrolnego w konfiguracji patrolowo - 

poszukiwawczej przez uprawnionego pilota Zamawiającego wchodzącego w skład 
załogi Wykonawcy na kaŜdym śmigłowcu będącym przedmiotem zamówienia. 
W trakcie lotu zostanie sprawdzone działanie wyposaŜenia oraz sprzętu specjalnego. 
W skład załogi wchodził będzie równieŜ przeszkolony operator Zamawiającego. Loty 
kontrolne będą realizowane na koszt i w ramach ubezpieczenia Wykonawcy. 

Z odbioru wstępnego sporządza się protokół wstępnego przyjęcia – przekazania. 
17. Zakres odbioru ostatecznego obejmował będzie: 

a) dokonanie sprawdzenia kompletności dokumentacji, wyposaŜenia, aparatury kontrolno-
pomiarowej oraz części skompletowanych dla Zamawiającego - dopuszcza się 
sprawdzenie na podstawie stanu i zabezpieczenia opakowań, 

b) dokonanie naziemnych sprawdzeń technicznych systemów śmigłowca i jego 
wyposaŜenia oraz sprzętu specjalnego, 

c) dokonanie półgodzinnego lotu kontrolnego przez pilota Zamawiającego wchodzącego 
w skład załogi Wykonawcy na kaŜdym śmigłowcu będącym przedmiotem zamówienia. 
Loty kontrolne będą realizowane na koszt i w ramach ubezpieczenia Wykonawcy. 

Z odbioru ostatecznego sporządza się protokół ostatecznego przyjęcia – przekazania. 
18. KaŜdy śmigłowiec zostanie przekazany w miejscu odbioru ostatecznego z pełnymi 

instalacjami i z pełnym resursem godzinowym pomniejszonym o ilość godzin potrzebnych 
Wykonawcy do wykonania niezbędnych prób w locie i jego dostarczenia oraz wykonanie 
szkolenia praktycznego personelu Zamawiającego w powietrzu. Pomniejszenie resursu 
godzinowego, o którym mowa powyŜej nie moŜe być większe niŜ 100 godzin dla kaŜdego 
śmigłowca.. 

19. W przypadku przebazowania śmigłowców, po odbiorze wstępnym, do bazy Zamawiającego 
drogą powietrzną, pilot Zamawiającego będzie uczestniczył w locie w składzie załogi 
(przejazd pilota do bazy Wykonawcy na koszt i staraniem Wykonawcy). 

20. Sprzęt i wyposaŜenie dostarczane w ramach niniejszej umowy, niezaleŜnie od sposobu 
dostawy będzie posiadał opakowania typowe, przystosowane do przechowywania. 

21. Wykonanie zakresu przedmiotu umowy, określonego w § 1 uwaŜa się za dokonane po 
podpisanie protokołu przyjęcia-przekazania całkowitego wykonania przedmiotu umowy, 
sporządzonego po odbiorze ostatecznym ostatniego etapu, zawierającego:  

1) dla dostawy śmigłowców - kopie podpisanych protokołów ostatecznych przyjęcia-
przekazania śmigłowców, 
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2) dla sprzętu specjalnego, obsługowego i innego wyposaŜenia rzeczowego - kopie 
podpisanych protokołów ostatecznego przyjęcia-przekazania, 

3) dla usług:  
a) w odniesieniu do szkolenia - kopie protokołów zakończenia szkolenia, 
b) w odniesieniu do wsparcia eksploatacji - zobowiązanie Wykonawcy do 

wykonania usługi wsparcia, podpisanego przez osoby uprawnione do 
reprezentacji Wykonawcy, 

4) kopie faktur wystawionych za częściowe dostawy przedmiotu umowy, 
5) końcowe zestawienie rozliczenia kosztów umowy. 

§ 6. WARUNKI TECHNICZNE DOSTAW  

1. Śmigłowce, dostarczane w ramach umowy muszą odpowiadać dokumentacji technicznej 
Wykonawcy (producenta/podwykonawców) i spełniać wymagania techniczne oraz warunki 
certyfikatu typu dla śmigłowca, wydane przez nadzór lotniczy ..................... (nazwa państwa 
wystawiającego certyfikat) 

2. Śmigłowce zostaną dostarczone w pełnym ukompletowaniu i z pełną dokumentacją 
umoŜliwiającą ich uŜytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 

3. Śmigłowce, będące przedmiotem umowy, zostaną pomalowane zgodnie z wzorami 
dostarczonymi przez Zamawiającego na 3 miesięcy przed dostawą pierwszego śmigłowca.  

4. Dane odnośnie zakresu częstotliwości przeznaczonych dla potrzeb lotniczego systemu 
obserwacji wizyjnej zostaną przedstawione w ciągu 3-miesiecy od daty podpisania umowy.  

5. Wykonawca wprowadzi na własny koszt zmiany konstrukcyjne śmigłowców, o których 
mowa w § 1, wprowadzone w trakcie produkcji i eksploatacji, a wynikające 
z obowiązujących modyfikacji związanych z bezpieczeństwem i wyeliminowaniem wad oraz 
błędów. 

6. W przypadku wprowadzenia w trakcie eksploatacji śmigłowców, sprzętu specjalnego 
i wyposaŜenia obsługowego zmian konstrukcyjnych lub zmian ukompletowania, nie 
wynikających z postanowień niniejszej umowy, Wykonawca wykona odpowiednią 
dokumentację, uzgodni ją z Zamawiającym i wprowadzi zmiany w śmigłowcach oraz 
sprzęcie i wyposaŜeniu, po obustronnym uzgodnieniu kosztów i terminu ich realizacji. 

7. Przy wprowadzaniu zmian w śmigłowcach, sprzęcie specjalnym i wyposaŜeniu obsługowym 
w trakcie procesu produkcyjnego lub w trakcie uŜytkowania, Wykonawca zobowiązuje się 
do wykonania na własny koszt uzupełnień w dokumentacji technicznej (opisowej 
i eksploatacyjnej) w zakresie odpowiadającym wprowadzonym zmianom. Sposób 
przeprowadzenia zmian w dokumentacji Wykonawca kaŜdorazowo uzgodni 
z Zamawiającym. 

8. W przypadku wprowadzenia zmian konstrukcyjnych w śmigłowcach, sprzęcie specjalnym 
i wyposaŜeniu obsługowym, polegających na zastosowaniu nowych części, Wykonawca jest 
zobowiązany do aktualizacji odpowiednich katalogów części zamiennych na swój koszt. 

9. Przez cały okres uŜytkowania śmigłowców Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt 
dostarczać Zamawiającemu biuletyny, w ilościach niezbędnych dla przedmiotu umowy, 
zawierające wszystkie zmiany mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa wykonywanych 
lotów, podniesienie walorów uŜytkowych śmigłowców, sprzętu specjalnego i wyposaŜenia 
obsługowego lub usprawnienie ich obsługi technicznej.  

10. Po zakończeniu kaŜdego roku kalendarzowego Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć 
Zamawiającemu na swój koszt kompletny wykaz biuletynów wydanych w danym roku. 

11. Przez okres 30 lat od dostawy ostatniego z zamówionych śmigłowców, Wykonawca 
zobowiązany jest do pełnej realizacji zamówień Zamawiającego na dostawy wyrobów i usług 
zapewniających utrzymanie ciągłej zdatności do lotu zakupionych śmigłowców na 
warunkach uzgodnionych w odrębnych umowach. 



Załącznik nr 2 do SIWZ 

sprawa nr 240/Cmt/07/AS - Projekt umowy  8/13 

12. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu lub jego prawnemu następcy części 
zamienne do śmigłowców, sprzętu specjalnego i wyposaŜenia obsługowego w całym okresie 
eksploatacji po cenach bazujących na cenach podanych w umowie (w tym w Załączniku 
nr 10 „Katalog cen części i wyposaŜenia”), uwzględniając wynikające z upływu czasu 
zmiany tych cen związane ze zmianą cen materiałów, nakładów pracy i sytuacji rynkowej.  

13. Po upływie okresu gwarancyjnego Wykonawca zobowiązuje się do udzielania konsultacji 
technicznych oraz wykonywania usług serwisowych, obsług śmigłowców, sprzętu 
specjalnego i wyposaŜenia obsługowego dostarczonych w ramach umowy, których zakres 
przekracza moŜliwości wykonawcze Zamawiającego, na warunkach obustronnie 
uzgodnionych w odrębnych umowach. 

14. W przypadku awarii śmigłowców oraz sprzętu i wyposaŜenia pomocniczego, za którą 
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązuje się on do przyjęcia zamówienia na 
dostawę niezbędnych do remontu części i zespołów, a gdy zakres przewidywanej naprawy 
przekracza moŜliwości techniczne Zamawiającego, takŜe jej wykonania na warunkach 
obustronnie uzgodnionych. 

15. Wszystkie zespoły, podzespoły, sprzęt specjalny i wyposaŜenie zabudowane na śmigłowcach 
będą wyprodukowane nie wcześniej niŜ w okresie roku poprzedzającego datę dostawy 
danego śmigłowca wynikającej z harmonogramu dostaw określonego w Tabeli 1 Załącznika 
nr 1 „Harmonogram realizacji i płatności”. 

 

§ 7. WYMAGANIA JAKOŚCIOWE 

1. Przedmiot umowy powinien odpowiadać w pełni szczegółowym standardom (opisom) 
podanym w Załącznikach do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, Ŝe znane mu są wszelkie wymagania dotyczące przedmiotu umowy, 
akceptuje je i zobowiązuje się do jego dostarczenia, tak by zapewnić osiągnięcie 
określonych w niniejszej umowie parametrów technicznych i jakościowych. 

3. Wykonawca gwarantuje, Ŝe dostarczony przedmiot umowy: 
a) został wykonany z najwyŜszej jakości materiałów, według technologii stosowanych dla 

tego typu wyrobów, zgodnie z aktualnie obowiązującymi standardami 
międzynarodowymi i standardami państwa Wykonawcy; 

b) są wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych oraz zapewniają 
bezpieczną i bezawaryjną pracę w warunkach eksploatacji i obsługi.  

4. Wykonawca gwarantuje, Ŝe zespoły, podzespoły i agregaty śmigłowców oraz sprzęt 
specjalny i wyposaŜenie obsługowe, dostarczane Zamawiającemu w ramach niniejszej 
umowy, pochodzą z bieŜącej produkcji Wykonawcy, jego poddostawców 
i podwykonawców. 

5. Do dostarczanych w ramach umowy wyrobów, Wykonawca dołączy karty gwarancyjne, 
świadectwa jakości lub deklaracje zgodności.  

6. JeŜeli Wykonawca dostarczy przedmiot umowy, którego jakość istotnie uchybia i nie będzie 
odpowiadała warunkom określonym w niniejszej umowie, zobowiązany jest do 
niezwłocznego dostarczenia przedmiotu wolnego od wad lub usunięcia wady. 

 

§ 8. GWARANCJA  

1. KaŜdy śmigłowiec wraz z wszelkim wyposaŜeniem przejęty protokołem ostatecznego 
przyjęcia – przekazania podlega gwarancjom. 

2. Śmigłowiec i jego wyposaŜenie (w tym zespół napędowy, sprzęt specjalny, sprzęt obsługowy 
oraz inny sprzęt dostarczony w ramach umowy) objęty będzie gwarancją w okresie ........ 
godz. pracy lub .......... miesiące bezpośredniej eksploatacji (minimum 600 godz. pracy lub 24 
miesiące). Wyjątek stanowi system SOL. 
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3. Elementy dostarczone w ramach Systemu Obserwacji Lotniczej (zgodnie z Załącznikiem nr 
3 System Obserwacji Lotniczej) objęte zostają gwarancją w okresie 36-miesięcy od chwili 
ostatecznego odbioru.  

4. Przez cały okres gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ciągłej sprawności 
technicznej sprzętu z zastosowanie szczególnej procedury przyspieszonej (AOG-Aircraft on 
the Ground), tzn. czas usunięcia niesprawności nie moŜe przekraczać 72 godziny od jej 
zgłoszenia.  

5. Gwarancją objęta będzie równieŜ powłoka lakiernicza. 
6. Gwarancja obejmuje równieŜ wyroby i usługi nabyte u kooperantów, za którą 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca.  
7. KaŜdy przestój śmigłowca powyŜej 72 godzin powstały z przyczyn niezawinionych przez 

uŜytkownika skutkował będzie przedłuŜeniem okresu gwarancji o czas postoju i naliczeniem 
kar umownych, zgodnie z § 11 ust. 4. 

8. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do naprawy lub wymiany uszkodzonych 
części śmigłowca oraz sprzętu i wyposaŜenia pomocniczego i pokrycia wszelkich kosztów 
z nimi związanych. 

9. Gwarancja udzielona przez Wykonawcę obejmuje wszelkiego rodzaju uszkodzenia 
i niewłaściwe działania wynikające z nienaleŜytego wykonania umowy przez Wykonawcę, 
w tym wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych oraz z wykonania przez 
Zamawiającego działań zawartych w dokumentacji technicznej przekazanej przez 
Wykonawcę. 

10. W przypadku stwierdzenia w czasie gwarancji wady śmigłowców, sprzętu specjalnego 
i wyposaŜenia obsługowego lub ich części, Zamawiający przekaŜe niezwłocznie 
Wykonawcy Protokół Reklamacyjny. Zgłoszenie reklamacyjne następuje faksem 
z jednoczesnym przesłaniem pocztą oryginału na adres Wykonawcy określony w § 16. 

11. NiezaleŜnie od czynności podjętych w celu realizacji ust. 4, Wykonawca jest zobowiązany 
do niezwłocznego podjęcia działań w celu usunięcia zgłoszonych wad śmigłowców, sprzętu 
specjalnego i wyposaŜenia obsługowego lub ich części, przy czym ostateczny termin 
załatwienia reklamacji nie powinien przekroczyć 60 dni od daty otrzymania faksem 
protokołu reklamacyjnego. Termin gwarancji śmigłowców lub sprzętu i wyposaŜenia 
pomocniczego przedłuŜa się o czas od zgłoszenia reklamacji do daty usunięcia wady. 

12. JeŜeli w okresie gwarancyjnym, na skutek niesprawności lub z innej przyczyny, za którą 
ponosi odpowiedzialność Wykonawca lub jego podwykonawcy albo poddostawcy, części, 
zespoły lub agregaty wchodzące w skład śmigłowców lub sprzętu i wyposaŜenia 
pomocniczego, skierowane zostaną do naprawy, remontu, prób lub badań, powodując 
czasowe wycofanie śmigłowca z uŜytkowania, Wykonawca zobowiązany jest do 
zapewnienia dalszego uŜytkowanie śmigłowca poprzez zamontowanie na okres do 
zakończenia naprawy, remontu, prób lub badań takiego samego sprawnego zespołu lub 
agregatu.  

13. Wykonawca zwolni się z odpowiedzialności z tytułu gwarancji w razie wykazania, Ŝe 
uszkodzenie lub niewłaściwe działanie śmigłowców lub sprzętu i wyposaŜenia 
pomocniczego nastąpiło wskutek siły wyŜszej albo wyłącznie z winy Zamawiającego lub 
osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 

14. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych wskutek zmian wprowadzonych bez 
uprzedniego uzgodnienia z Wykonawcą. 

15. Utrata roszczeń z tytułu wad fizycznych nie następuje mimo upływu terminu gwarancji, 
jeŜeli Dostawca wadę podstępnie zataił. 

16. Wszelkie koszty związane z wysyłką reklamowanych części do Wykonawcy, odprawami 
celnymi i opłatami poniesione przez Zamawiającego będą refakturowane na Wykonawcę 
i Wykonawca zobowiązuje się do ich zapłacenia. 
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17. Wykonawca wraz ze sprzętem dostarczy karty gwarancyjne, dołączane do wyrobu, 
zawierające wszystkie zapisy  zawarte w niniejszym paragrafie oraz adnotację: 
„Karty gwarancyjne wystawia się na wyroby identyfikowalne (numery, inne cechy 
identyfikowalności). Na wyroby nie posiadające takich cech Wykonawca wystawia zbiorcze 
świadectwo jakości lub deklarację zgodności zawierające wszystkie moŜliwe zapisy jak dla 
wyrobów identyfikowalnych.” 

§ 9. WARUNKI PŁATNOŚCI I SPOSÓB ZAPŁATY 

1. Wykonawca najpóźniej do dnia 15 grudnia danego roku kalendarzowego, obowiązany jest 
przedłoŜyć do Biura Logistyki Policji Komendy Głównej Policji, 02-672 Warszawa, 
ul. Domaniewska 36/38: 
a) oryginały faktur VAT wystawione na  

Komendę Główną Policji,  
02-624 Warszawa,  
ul. Puławska 148/150,  
NIP 521-31-72-762, REGON 012137497 

a ponadto określające numer oraz przedmiot umowy a takŜe określenie nr etapu 
realizacji zgodnie z harmonogramem płatności (Załącznik nr 1 Tabela 1); 
 

UWAGA!  
W przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego dodatkowo muszą być spełnione nw. 
wymagania: 

− na fakturze musi być umieszczony nr kodu towaru, zgodnie z kodem określonym 

w Scalonej Nomenklaturze (CN), stanowiącej Załącznik nr 1 do rozporządzenia 
Rady EWG nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej 
i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. U. WE L256 z dnia 
7 września 1987 r.), 

− faktura musi być wystawiona w języku polskim lub powinna mieć załączone 

tłumaczenie nazw zakupionego asortymentu, 

− termin wystawienia faktury musi być zsynchronizowany z terminem realizacji 
dostawy lub Wykonawca obowiązany jest do wcześniejszego przesłania faktury 

(faxem) z informacją o planowanym terminie dokonania dostaw przedmiotu umowy; 
 

b) protokoły wstępnego i ostatecznego przyjęcia – przekazania etapu, oraz: 
− w odniesieniu do systemu SOL - orzeczenie dla Zamawiającego potwierdzające 

zgodność parametrów z wymaganiami, wystawione zgodnie z zapisem w pkt. 5 
Załącznika nr 3 System Obserwacji Lotniczej.  

− w odniesieniu do szkolenia - protokół wykonania usług i kopie dokumentów 
(świadectw) potwierdzających odbycie szkolenia i zdanie stosownego sprawdzianu 
nabytej wiedzy i umiejętności. 

− w odniesieniu do ostatniego etapu oprócz dokumentów określonych powyŜej - 
protokołu przyjęcia-przekazania całkowitego wykonania przedmiotu umowy, 
o którym mowa w § 5 ust. 21. 

2. Zapłata za wykonany przedmiot umowy (etap) nastąpi po terminie określonym 
w harmonogramie, o którym mowa w § 3 ust. 2, w formie polecenia przelewu w ciągu 30 dni 
od daty otrzymania kompletu dokumentów, określonych w ust. 1. Termin zapłaty uwaŜa się 
za zachowany, jeŜeli obciąŜenie rachunku dłuŜnika nastąpi najpóźniej w następnym dniu 
roboczym po terminie płatności. 

3. W przypadku wykonania przedmiotu umowy (etapu) przed terminem, o którym mowa 
w § 3 ust. 2 i spełnienia wymogów zawartych ust. 1, płatność moŜe być uregulowana 
w terminie wcześniejszym, w stosunku do terminu określonego w ust. 2. 



Załącznik nr 2 do SIWZ 

sprawa nr 240/Cmt/07/AS - Projekt umowy  11/13 

4. W przypadku wykonania umowy po terminie, o którym mowa w § 3, płatność moŜe być 
wykonana, z zastrzeŜeniem § 12, w terminie do 30 dni od daty otrzymania kompletu 
dokumentów, o których mowa w ust. 1. 

5. Rozliczenia wynagrodzenia wynikającego z umowy będą dokonywane w walucie polskiej 
(PLN). 

 

§ 10. WIERZYTELNOŚCI 
Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać sprzedaŜy oraz zastawiania wierzytelności 
naleŜnych od Zamawiającego bez jego zgody. 
 

§ 11. KARY UMOWNE  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto 
niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający odstąpi od jej wykonania z powodu 
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 

2. śadna ze stron umowy nie moŜe bez zgody drugiej strony zwolnić się z zobowiązania przez 
zapłatę kary umownej. 

3. Zamawiający obciąŜy Wykonawcę jednorazową karą umowną w wysokości 10% wartości 
brutto przedmiotu umowy o złej jakości, jeŜeli dostarczenie przedmiotu wolnego od wad lub 
usunięcie wady nastąpiło po terminach określonych w Tabeli 1 w Załączniku nr 1 
„Harmonogram realizacji i płatności”.  

4. Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy kara umowna w wysokości 0,1% wartości 
części umowy niewykonanej w terminie za kaŜdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jeŜeli 
opóźnienie trwało nie dłuŜej niŜ 30 dni i 0,2% za kaŜdy rozpoczęty dzień następny, nie 
więcej jednak niŜ 10% wartości tej części.  

5. NiezaleŜnie od kar umownych, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia 
odszkodowania na zasadach ogólnych. 

6. Zamawiający moŜe potrącić naliczone kary umowne z faktury VAT.  
 

§ 12. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość odstąpienia od umowy na zasadach określonych 
w przepisach prawa. 

 

§ 13. INNE POSTANOWIENIA  

1. Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego na 14 dni przed terminem, określonym 
w § 3, o stanie realizacji umowy (etapu umowy) oraz niezwłocznie, gdy pojawi się 
zagroŜenie jej wykonania. 

2. Przedmiot umowy przyjmuje się za wykonany w dacie odbioru przez upowaŜnionych 
przedstawicieli Zamawiającego wskazanej w § 5 ust. 11 i 21. 

3. Wykonawca oświadcza, Ŝe korzysta z praw do przedmiotów własności przemysłowej 
i intelektualnej, związanych z przedmiotem niniejszej umowy w sposób zgodny z normami 
ustalonymi w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 119, poz. 1117) oraz w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.). Wszelkie 
zobowiązania wynikające z praw własności przemysłowej, w szczególności patentów, praw 
ochronnych, jak równieŜ praw autorskich oraz praw pokrewnych, ponosi Wykonawca. 

4. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w wysokości ............. zostanie wniesione 
w formie ........ (określonej w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo 
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zamówień publicznych”) 
a) zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy niezwłocznie po wykonaniu umowy 

lecz nie później niŜ 30 dni od dnia wykonania całkowitego przedmiotu umowy, o ile nie 
zaistnieją przesłanki wynikające z § 11 i § 12 niniejszej umowy, z zastrzeŜeniem lit. b), 

b) Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem 30% kwoty zabezpieczenia do czasu upływu 
okresu gwarancyjnego. Kwota ta zostanie pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń 
z tytułu gwarancji. 

c) Przed zawarciem umowy Wykonawca na poczet zabezpieczenia naleŜytego wykonania 
umowy wniesie kwotę ......... co stanowi ...% całej wartości zabezpieczenia (minimum 
30%). Pełna wysokość zabezpieczenia zostanie wniesiona do dnia ........ (nie moŜe 
nastąpić później niŜ do połowy okresu, na który została zawarta umowa). Zamawiający 
dopuszcza tworzenie zabezpieczenia poprzez potrącenie z naleŜności za częściowe 
wykonanie przedmiotu umowy. 

 

§ 14. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie w szczególności 
przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych aktów prawnych.  

§ 15. Prawem rządzącym niniejszą umową jest prawo polskie. 

§ 16. Korespondencję związaną z realizacją niniejszej umowy naleŜy kierować do 
Zamawiającego na adres:  

BIURO LOGISTYKI POLICJI  
KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI  
02-542 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38 

§ 17. Wszelkie spory powstałe na tle realizacji umowy, po wyczerpaniu moŜliwości osiągnięcia 
porozumienia, rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

§ 18. Strony zobowiązują się do przechowywania niniejszej umowy i wszelkich dokumentów 
związanych z jej realizacją oraz do nie rozpowszechniania wiadomości związanych 
z realizacją umowy w myśl obowiązujących przepisów o ochronie tajemnicy handlowej, 
słuŜbowej i państwowej.  

§ 19. Korespondencja prowadzona będzie w języku polskim.  

§ 20. 1. Załącznikami do umowy są: 

1) Załącznik nr 1 Harmonogram realizacji i płatności, (na 3 str.) 
2) Załącznik nr 2 Cechy i konfiguracja, (na 5 str.) 
3) Załącznik nr 3 System Obserwacji Lotniczej (SOL), (na 9 str.) 
4) Załącznik nr 4 Instalacja Policyjnej Łączności Radiowej, (na 1 str.) 
5) Załącznik nr 5 Wykaz Sprzętu Obsługowy, (na 7 str.) 
6) Załącznik nr 6 Wykaz Dokumentacji, (na 2 str.) 
7) Załącznik nr 7 Szkolenia, (na 4 str.) 
8) Załącznik nr 8 Wsparcie eksploatacji, (na 3 str.) 
9) Załącznik nr 9 Wzory protokołów wstępnego i ostatecznego przyjęcia-przekazania 

oraz protokołu przyjęcia-przekazania całkowitego wykonania 
przedmiotu umowy. (na 2 str.) 

10) Załącznik nr 10 Katalog cen części i wyposaŜenia (dołączony po wyborze oferenta) 
11) programy szkolenia – dołączone po uzgodnieniu z Zamawiającym. 

2. Załączniki nr 1-11 stanowią integralną część umowy 

§ 21. Umowa wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
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§ 22. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, przy czym jeden dla 
Wykonawcy i trzy dla Zamawiającego oraz podpisano przez upełnomocnionych 
przedstawicieli.  
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