ZP-2380-641-20/2014

Załącznik nr 2 do SIWZ
U M O W A PROJEKT

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 Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji:
Zastępcę Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji – ….............................
zwaną dalej „Zamawiającym”, a
……………………………… zarejestrowaną w dniu ………….. w …………………przez ………….. pod numerem
……….., NIP …………, REGON …………
reprezentowany przez:
……………………………………………
zwany dalej „Wykonawcą”
o treści następującej:
Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o zamówienie publiczne
w trybie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych
(oznaczenie postępowania ZP-2380-641-20/2014
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§1
Zamawiający udziela zamówienia publicznego na świadczenie usług
w zakresie
całodobowego
przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów i części pojazdów zabezpieczonych do celów
procesowych i dowodowych oraz zabezpieczonych na rzecz innych jednostek Policji stanowiących przedmiot
zamówieni dla KPP/KMP …................. zgodnie ze złożoną ofertą – formularz ofertowy stanowi załącznik nr1
do umowy.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte wykonanie umowy w całości.
Wykonawca wykona usługę własnymi siłami bez udziału podwykonawców / z udziałem
podwykonawców…………………………………, którym zamierza powierzyć wykonanie ........................... .
W przypadku powierzenia wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcy, Wykonawca ponosi
pełną odpowiedzialność za działania podwykonawcy jak za działanie własne, w szczególności
odpowiedzialność za wszelkie zawinione i niezawinione szkody, które powstały w związku z powierzeniem
wykonania części zamówienia oraz za zapłatę podwykonawcy za zrealizowany zakres umowy wynikający
z ust. 3.
W sytuacji nieprzewidzianej w chwili zawierania umowy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego
o wyrażenie zgody na powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia W takim przypadku
wniosek o wyrażenie zgody musi zawierać uzasadnienie faktyczne i mają zastosowanie § 1 ust. 6 i ust. 7.
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia wymaga
każdorazowo uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Wyrażenie zgody lub odmowa winna nastąpić
w ciągu 14 dni od złożenia przez Wykonawcę wniosku, w którym co najmniej wskaże on podwykonawcę
i cześć zamówienia, która zamierza powierzyć do wykonania.
Niedopełnienie obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego na powierzenie wykonania części zamówienia
zgodnie z ust. 6 będzie skutkowało prawem Zamawiającego do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy
i prawem do naliczenia kary umownej zgodnie z § 6 ust. 2 litera a) umowy.

§2
Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług określonych w § 1 ust. 1 umowy całodobowo 7 dni w tygodniu
na zasadach odpłatności tj. wg stawek określonych w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do
umowy.
Ceny nie mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy, z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w § 13 pkt 2.
Strony przyjmują, że rozliczenia z tytułu świadczonych usług będą następowały na podstawie faktur/rachunków
wystawionych przez Wykonawcę w okresach miesięcznych na płatnika: Komendę Wojewódzką Policji
w Katowicach w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury/rachunku do siedziby jednostki policji, dla której
została zawarta niniejsza umowa, a Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia faktury w terminie 7 dni
kalendarzowych od ostatniego dnia zakończonego miesiąca.
Zapłata za faktury będzie dokonywana przelewem z konta Zamawiającego na konto bankowe Wykonawcy
wskazane w fakturze.
Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania zabezpieczonych części samochodowym na przeznaczonym do
tego miejscu parkingowym spełniającym warunki określone w Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia.
Wykonawca będzie obciążał Zamawiającego za zabezpieczone części samochodowe stawkami dobowymi za całe
wyznaczone miejsce parkingowe bez względu na ilość przechowywanych na nim w danej chwili części
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samochodowych, przy czym zobowiązuje się, nie przyjmować więcej części niż pomieści wyznaczona do tego
powierzchnia.
Oferta złożona przez Wykonawcę określona w ust. 1 stanowi integralną część niniejszej umowy.
Faktury powinny zawierać dane identyfikacyjne pojazdu, którego dotyczy faktura tj: np. numer zlecenia, typ
pojazdu, jego markę, numer rejestracyjny, a jeśli jego brak to numer nadwozia.

§3
Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług na terenie jednej lokalizacji parkingu.
1.
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§4
Maksymalna
wartość
zamówienia
wynosi:
..........................................złotych
brutto,
słownie:............................................................. w tym podatek VAT..............% według cen jednostkowych
podanych w formularzu ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do umowy.
Dopuszcza się wartość umowy niższą niż określona w ust 1 niniejszej umowy.

§5
Niniejsza umowa wyłącza odpowiedzialność Zamawiającego za szkody wynikłe w pojazdach umieszczanych na
parkingu, którą to odpowiedzialność przejmuje w całości Wykonawca bez względu na rodzaj posiadanego
ubezpieczenia.
§6
1. Jeżeli odmowa wykonania usługi nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo
obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 1% wartości brutto umowy za każdorazową odmowę
przyjęcia pojazdu lub części pojazdu. Wysokość kar nie może jednak przekroczyć 10 % wartości umowy
brutto określonej w § 4 ust 1. W przypadku przekroczenia 10 % wartości umowy brutto Zamawiający może
odstąpić od realizacji umowy z winy Wykonawcy, w takim przypadku ma zastosowanie zapis § 6 ust. 2
litera a.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :
a) w wysokości 10% wartości umownej brutto, gdy Zamawiający odstąpi umowę z powodu okoliczności, za
które odpowiada Wykonawca,
b) w wysokości 10% wartości umownej brutto, gdy Wykonawca odstąpi umowę z powodu okoliczności, za
które odpowiada on sam,
3. W przypadku odmowy wykonania usługi przez Wykonawcę, Zamawiający zleca ją innemu podmiotowi, a
różnicą kosztów obciąża Wykonawcę, niezależnie od kary, o której mowa w ust. 1.
4. Wykonawca ma prawo obciążyć Zamawiającego ustawowymi odsetkami w przypadku nieterminowej
realizacji płatności wynikających z umowy.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącania wartości naliczonych kar umownych z faktur
wystawianych przez Wykonawcę, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy na piśmie o potrąceniu i jego
wysokości.
§7
Strony zobowiązują się do dokumentowania czynności związanych z przekazaniem pojazdów.
Podstawą przyjęcia pojazdu lub części samochodowych na parking strzeżony będzie kopia zlecenia-protokołu
zdawczo-odbiorczego przekazania pojazdu na przechowanie, którego wzór stanowi integralną część umowy
(załącznik nr 2 do umowy).
3.
Wykonawca będzie przyjmował pojazd lub części samochodowe od podmiotu wykonującego usługę
przemieszczania pojazdu.
4. Wykonawca zobowiązany jest w przypadku gdy zabezpieczony pojazd będzie posiadał oderwane części (np.
lusterko, zderzak, koło itp.), a części będą pochodziły z tego konkretnego pojazdu zabezpieczyć go w całości na
jednym miejscu parkingowym wraz z tymi częściami
5. Podstawą wydania pojazdu lub części samochodowych z parkingu będzie zezwolenie do odbioru pojazdu, którego
wzór dołącza się do umowy (załącznik nr 3 do umowy).
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§8
Wykonawca zobowiązuje się ubezpieczyć przez cały okres trwania umowy w towarzystwie ubezpieczeniowym,
od wszelkich zdarzeń, za które z uwagi na swoją działalność mógłby ponosić odpowiedzialność cywilną oraz za
szkody materialne i niematerialne.
Wykonawca zobowiązuje się okazywać Zamawiającemu w czasie trwania niniejszej umowy aktualne umowy
ubezpieczenia na każde wezwanie.
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach
dotyczących jego statusu prawnego oraz o prawnych ograniczeniach w kontynuowaniu działalności w zakresie
świadczonych usług.
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§9
Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia Wykonawcy o zmianie płatnika za świadczoną
usługę oraz wskazać podmiot właściwy do dysponowania pojazdem lub częścią samochodową. Powiadomienie to
ma charakter wiążący dla Wykonawcy i oznacza jednocześnie zwolnienie Zamawiającego z obowiązku zapłaty za
przechowywanie pojazdu lub części samochodowej.
Wykonawca zobowiązuje się wydać pojazd lub części samochodowe upoważnionej osobie na podstawie
pisemnego zezwolenia wydanego przez podmiot wskazany w ust.1
Wykonawca zobowiązuje się we własnym zakresie dochodzić zapłaty od podmiotów wskazanych przez
Zamawiającego w przypadku nie odebrania pojazdu lub części samochodowej przez osobę uprawnioną wskazaną
przez Zamawiającego.
§ 10
Umowa niniejsza nie stanowi podstawy do żądania od Policji zapłaty za świadczone usługi dla podmiotów,
o których mowa w § 9, jeżeli dochodzenie i egzekucja należności od tych podmiotów okazały się bezskuteczne.
Wykonawca zobowiązuje się przechowywać pojazdy po zakończeniu umowy wg stawek określonych w ofercie –
formularz ofertowy stanowi załącznik nr 1 do umowy w terminie do 30 dni licząc od dnia zakończenia umowy.
Na dzień zakończenia umowy Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu informacji o ilości
przechowywanych pojazdów i ich części.
§ 11
Umowa obowiązuje 24 miesiące od dnia zawarcia.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od
umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
Umowa może być wypowiedziana przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym, w przypadkach:
a) nie wywiązania się lub niewłaściwego wywiązania się ze zobowiązań niniejszej umowy,
b) zaistnienia po stronie Wykonawcy przesłanek określonych w art. 24 ustawy PZP z dnia 29.01.2004 r.
Umowę rozwiązuje się z chwilą upływu jej ważności lub wcześniej jeżeli zostaną wykorzystane środki na jej
realizację.
Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone osobom trzecim wskutek nie wywiązania się lub nienależytego
wywiązania się z realizacji niniejszej umowy.
Dopuszcza się zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towarów i usług
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10
października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia wraz z
pełnym uzasadnieniem i wskazaniem procentowego wzrostu tych cen. Jednocześnie Zamawiającemu będzie
przysługiwać prawo żądania dalszych wyjaśnień wraz z przedstawieniem dalszych dokumentów celem stwierdzenia
dopuszczalności zmiany cen za wykonanie usługi.
3. Zastrzega się niedopuszczalność przeniesienia wierzytelności bez zgody Zamawiającego.
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§ 12
Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą w sprawach realizacji umowy są:
a. ...................................................... tel. .......................... e-mail .....................................................................
b. ...................................................... tel. .......................... e-mail .....................................................................
Osobami upoważnionymi przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym w sprawach realizacji umowy są:
a. ...................................................... tel. .......................... e-mail .....................................................................
b. ...................................................... tel. .......................... e-mail .....................................................................
Strony zobowiązują się do powiadomienia na piśmie w przypadku zmian osób wymienionych w § 12 ust. 1 i ust. 2.
Zmiana osób wyznaczonych do kontaktów nie stanowi zmian w treści umowy.
§ 13
Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
Zamawiający przewiduje waloryzację ceny zawartej w ofercie w przypadku zmiany podatku VAT zgodnie
z obowiązującym stanem prawnym przy zachowaniu cen jednostkowych brutto.
§ 14

Wierzytelności wynikłe z realizacji niniejszej umowy nie podlegają cesji.

§ 15
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy będą mieć zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
§ 16
Spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu umowy, strony poddają właściwości sądów powszechnych właściwych dla
siedziby płatnika tj. KWP w Katowicach.
§ 17
Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym dla każdej ze stron umowy.
Zamawiający:

Wykonawca:

Załącznik Nr 2 - do umowy
…………………......………

…………………… dnia ……….....…

(pieczęć jednostki)

ZLECENIE – PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY NR ............./ ..........
dot. usługi samochodowej pomocy drogowej oraz przekazania na przechowanie pojazdu * :

marki : ........................................ numer rejestracyjny ................................................
numer nadwozia .............................................................................................................
przemieszczonego z ** .......................................................................................................................................
przez ....................................................................................................................................................................
................................................................... ( umowa l.dz. .................... z dnia ................................................ ).
do ** .....................................................................................................................................................................
....................................................................( umowa l.dz. ...................... z dnia ................................................).
Pojazd zabezpieczono do sprawy : L.dz. .............................. RSD ....................... ...... DS - .............................
do dyspozycji .......................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
Opis pojazdu
1. Wyposażenie * :
felgi .................... opony ................... kołpaki .................. lusterka ..........................
lewarek ............... gaśnica ................. akumulator .................. koło zapasowe ........... kanister ..........................
antena ................. pasy bezp. ............trójkąt ostrzegawczy ................apteczka ........wycieraczki …..................
oświetlenie dodatkowe .........................................................................................................................................
radio / magnetofon ........................... typ / marka .................................... głośniki ............................................
inne ......................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
2. Uszkodzenia ( miejsce, rodzaj -opisać).............................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
3. Przedmioty znajdujące się w pojeździe

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................
4. Stan ogumienia ................................................................. 5. Stan licznika .....................................................
6. Pojazd : zamknięty / nie zamknięty, sprawny / nie sprawny * 7. Uwagi ......................................................
...............................................................................................................................................................................
8. Zleceniobiorcy wymienieni we wstępnej części Zlecenia potwierdzają przyjęcie w/w pojazdu
i zobowiązują się wystawić rachunek zgodnie z warunkami w/w umów.

9. Zlecenie sporządzono w ............. jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
10. Pojazd zabezpieczono na parkingu strzeżonym poprzez oplombowanie referentką
nr ................... i oznakowanie metryczką.
godz. .................................

godz. ................................

godz. ..............................

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

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

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

( stopień , imię , nazwisko, jednostka
policjanta dokonującego przekazania
pojazdu )

( imię, nazwisko, pieczęć podmiotu
wykonującego usługę przemieszczenia
pojazdu )

* niepotrzebne skreślić,

** - określić miejsce ( miejscowość, ulica , numer posesji itp. ) ,

(pieczęć , imię i ,nazwisko osoby
upoważnionej do przyjęcia pojazdu)
*** - wpisać ilość ( 0, 1,2, ... )

Załącznik Nr 3 - do umowy
………………......…………

…………………… dnia ……….....…

(pieczęć jednostki)

L.dz. …………..…../………….
RSD- ……………../………….

Z E Z W O L E N I E NR – ……..……*
Niniejszym zezwala się na wydanie z parkingu strzeżonego : ……………...
w ……………………………………………… ul.……………………………………..………
pojazdu :
marka ………………………………………………………….
numer rejestracyjny : …………………………………………
numer nadwozia : ……………………………………………
przekazanego na przechowanie w dniu ……………../………. r. zgodnie ze zleceniem o numerze jak wyżej
.
Upoważnionym do odbioru pojazdu jest ……………………………………….......…….…….….
zam. …………………………………………………………………………………………………........……
numer dowodu osobistego (prawa jazdy) : ……………………………….……….……………...........….
Zezwolenie wydał: ………………………………………….....................................................................
(stopień, imię, nazwisko, jednostka)

………………………….........…………….
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej)

Kwituję odbiór zezwolenia oraz oświadczam, że pouczono mnie o :
- skutkach nie odebrania pojazdu, w myśl przepisów zawartych w zawartych w ustawie z dnia 18 października 2006
roku - o likwidacji nie podjętych depozytów
- ponoszeniu przeze mnie kosztów parkowania pojazdu od dnia otrzymania niniejszego zezwolenia

……………………………………………
(podpis osoby odbierającej zezwolenie)
……………………………………………….
(data)
Uwaga :
* wpisać nr pozycji z Elektronicznej Ewidencji Zabezpieczonych Pojazdów ”PARKING”

Wyk. w 3 egz.
1 oryginał – odbierający zezwolenie,
2 kopie – jednostka Policji (akta główne i kontrolne)

