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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:400978-2014:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Usługi w zakresie napraw i konserwacji
pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne usługi

2014/S 227-400978

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, Osoba do kontaktów:
Agnieszka Gwóźdź-Kuzior, Katowice40-038, POLSKA. Tel.:  +48 322002050.
Faks:  +48 322002060. E-mail: agnieszka.gwozdz-kuzior@ka.policja.gov.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 22.10.2014, 2014/S 203-359625)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:50110000
Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne usługi
Zamiast:

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
§ 5
1. Wykonawca po realizacji naprawy dostarcza Zamawiającemu – fakturę za wykonana usługę, kopie fakturźródłowych
na zakup części i materiałów zastosowanych w procesie naprawy pojazdu (lub inne dokumentyzgodnie z § 3 ust. 14
umowy) oraz ostateczną kalkulację naprawy sporządzoną w programie Audatex.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonaną usługę w terminie 30 dni od daty otrzymania fakturywystawionej po
dokonaniu odbioru naprawianego pojazdu. W przypadku wykonywania części lub całościnaprawy przez podwykonawcę,
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wraz z fakturą oświadczeniapodwykonawcy o dokonaniu rozliczeń
finansowych pomiędzy nim a Wykonawcą.
3. Za datę dokonania płatności strony będą uważały datę przekazania przez Zamawiającego poleceniaprzelewu do
banku.
4. W przypadku napraw opłacanych przez Zamawiającego przed zapłatą faktury wyliczone przez Wykonawcęczasy
trwania czynności, stosowane ceny części zamiennych i materiałów użytych w procesie naprawy będąweryfikowane
przez Zamawiającego zgodnie z zaakceptowaną kalkulacją naprawy, formularzem ofertowymstanowiącym Załącznik nr
3 do niniejszej umowy. W przypadku niezgodności co do czasów trwania czynności,ceny 1 RBH lub cen zastosowanych
części i materiałów – maksymalną kwotą jaką Zamawiający zapłaci zanaprawę pojazdu jest kwota wynikająca z
oszacowania naprawy w systemie Audatex z uwzględnieniem cenyroboczogodziny i upustu oferowanych przez
Wykonawcę w formularzu ofertowym.
§ 6
1. W przypadku napraw dokonywanych bezgotówkowo Zamawiający nie wnika w koszty napraw oraz nie
ponosiodpowiedzialności za terminy rozliczeń pomiędzy Wykonawcą, a Towarzystwem Ubezpieczeniowym.
2. W przypadku napraw bezgotówkowych obowiązek:zgłoszenia do firmy ubezpieczeniowej zobowiązanejdo wypłaty
odszkodowania, konieczności przeprowadzenia dodatkowych oględzin spoczywa na Wykonawcy.Zamawiający
dopuszcza możliwość dokonania pierwszych oględzin w siedzibie Wykonawcy. Wykonawcazobowiązany jest do
przekazania Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia otrzymania z TowarzystwaUbezpieczeniowego zatwierdzonej
pełnej dokumentacji kosztorysowo – oględzinowej.
3. W przypadku wystąpienia konieczności częściowej dopłaty do naprawy bezgotówkowej refundowanejz dobrowolnej
polisy ubezpieczeniowej OC funkcjonariusza lub pracownika Policji, Wykonawca zastosujesposób wyszacowania kosztu
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naprawy jak dla napraw całkowicie finansowanych przez Zamawiającego. Stawkiodpłatności obejmować będą cały
zakres naprawy.
§ 7
1. Umowa obowiązywać będzie przez okres 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie dłużej niż dowykorzystania
kwoty, o której mowa w ust. 2 pkt a lub pkt b.
2. Maksymalna wartość zamówienia wynosi ….......................... zł brutto
(słownie: ........................................złotych.....................) w tym podatek VAT....%
a)..........................zł złotych brutto (słownie: …............................................. zł. …........ gr), w tym podatek VAT.23 %, dla
napraw opłacanych przez Zamawiającego.
b) …..................................................zł złotych brutto (słownie: ….................................................... zł. ….........), wtym
podatek VAT. 23 %, dla napraw opłacanych przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe.
3. Cena roboczogodziny wynosi:…................. zł za 1 roboczogodzinę dla napraw opłacanych przeZamawiającego.
4. Wartość upustu od obowiązujących cen AUDATEX wynosi ...............% dla napraw opłacanych
5. Dopuszcza się możliwość realizacji zamówienia o wartości niższej niż wymieniona w ust. 2.
6. Na podstawie jednostronnej decyzji Zamawiającego dopuszcza się zmianę w zakresie kwot przeznaczonychna
realizację poszczególnych rodzajów napraw wskazanych w ust. 2 lit. a i b w przypadku, gdy środki dowykorzystania
pozostaną wyłącznie dla jednego rodzaju napraw. W takim przypadku zostanie zawarty przezstrony aneks do umowy
dokonujący stosownego przesunięcia kwot z zastrzeżeniem, że kwota maksymalnawskazana w ust. 2 pozostanie bez
zmian.
Powinno być:

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
§ 5
1. Wykonawca po realizacji naprawy dostarcza Zamawiającemu – fakturę za wykonana usługę, kopie faktur źródłowych
na zakup części i materiałów zastosowanych w procesie naprawy pojazdu (lub inne dokumenty zgodnie z § 3 ust. 14
umowy) oraz ostateczną kalkulację naprawy sporządzoną w programie Audatex.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonaną usługę w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury wystawionej po
dokonaniu odbioru naprawianego pojazdu. W przypadku wykonywania części lub całości naprawy przez podwykonawcę,
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wraz z fakturą oświadczenia podwykonawcy o dokonaniu rozliczeń
finansowych pomiędzy nim a Wykonawcą.
3. Za datę dokonania płatności strony będą uważały datę przekazania przez Zamawiającego polecenia przelewu do
banku.
4. W przypadku napraw opłacanych przez Zamawiającego przed zapłatą faktury wyliczone przez Wykonawcę czasy
trwania czynności, stosowane ceny części zamiennych i materiałów użytych w procesie naprawy będą weryfikowane
przez Zamawiającego zgodnie z zaakceptowaną kalkulacją naprawy, formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik nr
3 do niniejszej umowy. W przypadku niezgodności co do czasów trwania czynności, ceny 1 RBH lub cen zastosowanych
części i materiałów – maksymalną kwotą jaką Zamawiający zapłaci za naprawę pojazdu jest kwota wynikająca z
oszacowania naprawy w systemie Audatex z uwzględnieniem ceny roboczogodziny i upustu oferowanych przez
Wykonawcę w formularzu ofertowym.
5. Wykonawca wykonując kalkulację naprawy w uzasadnionych przypadkach może zastosować maksymalnie 2 %
normalia. Zamawiającemu przysługuje prawo weryfikacji zgodności naliczenia normaliów i ich wysokości.
§ 6
1. W przypadku napraw dokonywanych bezgotówkowo każdorazowo, niezwłocznie podpisywana będzie umowa przelewu
wierzytelności (cesji), której wzór stanowi załącznik nr 5 do umowy. Jednocześnie celem umożliwienia prawidłowej
realizacji usługi Wykonawcy wydawane będzie upoważnienie, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
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2. W przypadku napraw dokonywanych bezgotówkowo Zamawiający nie wnika w koszty napraw oraz nie ponosi
odpowiedzialności za terminy rozliczeń pomiędzy Wykonawcą, a Towarzystwem Ubezpieczeniowym.
3. . W przypadku napraw bezgotówkowych obowiązek:zgłoszenia do firmy ubezpieczeniowej zobowiązanej do wypłaty
odszkodowania, konieczności przeprowadzenia dodatkowych oględzin spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający
dopuszcza możliwość dokonania pierwszych oględzin w siedzibie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do
przekazania Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia otrzymania z Towarzystwa Ubezpieczeniowego zatwierdzonej
pełnej dokumentacji kosztorysowo-oględzinowej.
4. W przypadku wystąpienia konieczności częściowej dopłaty do naprawy bezgotówkowej refundowanej z dobrowolnej
polisy ubezpieczeniowej OC funkcjonariusza lub pracownika Policji, Wykonawca zastosuje sposób wyszacowania kosztu
naprawy jak dla napraw całkowicie finansowanych przez Zamawiającego. Stawki odpłatności obejmować będą cały
zakres naprawy. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia dwóch odrębnych faktur jednej dla części
naprawy finansowanej przez Ubezpieczyciela, drugiej wynikającej z dopłaty Zamawiającego.
§ 7
1. Umowa obowiązywać będzie przez okres 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie dłużej niż do wykorzystania
kwoty, o której mowa w ust. 2 pkt a lub pkt b.
2. Maksymalna wartość zamówienia wynosi ….......................... PLN brutto (słownie: ........................................
złotych.....................) w tym podatek VAT....%.
a)..........................PLN brutto (słownie: …............................................. zł. …........ gr), w tym podatek VAT. 23 %, dla
napraw opłacanych przez Zamawiającego.
b) …..................................................PLN brutto (słownie: ….................................................... PLN ….........), w tym
podatek VAT 23 %, dla napraw opłacanych przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe.
3. Cena roboczogodziny wynosi:…................. PLN za 1 roboczogodzinę dla napraw opłacanych przez Zamawiającego.
4. Wartość upustu od obowiązujących cen AUDATEX wynosi ...............% dla napraw opłacanych przez Zamawiającego.
5. Dopuszcza się możliwość realizacji zamówienia o wartości niższej niż wymieniona w ust. 2.
6. Na podstawie jednostronnej decyzji Zamawiającego dopuszcza się zmianę w zakresie kwot przeznaczonych na
realizację poszczególnych rodzajów napraw wskazanych w ust. 2 lit. a i b w przypadku, gdy środki do wykorzystania
pozostaną wyłącznie dla jednego rodzaju napraw. W takim przypadku zostanie zawarty przez strony aneks do umowy
dokonujący stosownego przesunięcia kwot z zastrzeżeniem, że kwota maksymalna wskazana w ust. 2 pozostanie bez
zmian.


