ZP-2380-220-12/2015

PROJEKT UMOWY
zawarta w dniu ..................... pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, 40-038 Katowice
NIP 6340137913, REGON 270208292 reprezentowaną przez działającego z upoważnienia Śląskiego Komendanta
Wojewódzkiego Policji:
Zastępcę Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji – ……………………………………
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a:
............................................................. zarejestrowanym w dniu ............. pod numerem ............. w ............... przez
...................... NIP ............., REGON ............, o kapitale zakładowym wynoszącym ...................................
reprezentowanym przez:
.......................................
zwany dalej „Wykonawcą”
o następującej treści:
§1
1.
Zamawiający udziela zamówienia publicznego na świadczenie usług przemieszczania /holowania/ pojazdów,
części pojazdów dla zadania nr ……………. zgodnie ze złożoną ofertą – formularz ofertowy stanowi załącznik nr 1 do
umowy.
2.
Czas dojazdu dla zadania …... nie przekroczy ………. minut, zgodnie z oświadczeniem zawartym w
formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy
3.
Oferta Wykonawcy jako najkorzystniejsza została wybrana po przeprowadzeniu procedury w trybie przetargu
nieograniczonego (art. 39 ustawy Pzp z dnia 29 stycznia 2004 r.).
4.
Wykonawca oświadcza, że cały zakres zadania objęty niniejszą umową wykona w całości nakładem własnym/
przy udziale podwykonawcy tj .............................. w zakresie ......................, wskazanym w formularzu ofertowym.
5. W sytuacji nieprzewidzianej w chwili zawierania umowy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego
o wyrażenie zgody na powierzenie podwykonawcy określonego zakresu usługi. W takim przypadku wniosek
o wyrażenie zgody musi zawierać uzasadnienie faktyczne i mają zastosowanie zapisy § 1 ust. 6 do 9.
6. Powierzenie wykonania części zamówienia objętej niniejszą umową podwykonawcy wymaga każdorazowo
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 10 dni od przedstawienia mu przez
Wykonawcę prośby w zakresie zmiany podwykonawcy lub chęci powierzenia części zamówienia podwykonawcy nie
zgłosił na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Do prośby należy
bezwzględnie dołączyć wszystkie niezbędne dane oraz sposób realizacji przedmiotu umowy, które zostaną powierzone
podwykonawcy.
7. W przypadku powierzenia wykonania części usługi osobom trzecim Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich
należyte wykonanie. Wykonawca ponosi w szczególności odpowiedzialność za wszelkie zawinione i niezawinione
szkody, które wynikają z powierzonego zakresu.
8. W przypadku powierzenia podwykonawcy realizacji holowania pojazdów i/lub części pojazdów podmiot ten musi
posiadać przez cały okres realizacji powierzonej części zamówienia ważne uprawnienia do wykonywania krajowego
transportu drogowego przeznaczonego do usuwania i holowania pojazdów zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r
o transporcie drogowym (Dz.U. Nr 125, poz. 1371 z 2001r z późn. zm) z wyjątkiem określonym w art. 3 ust.1 pkt. 2 Ustawy
o transporcie drogowym.
9. Wykonawca jest zobligowany w przypadku powierzenia podwykonawcy holowania pojazdów i/lub części pojazdów dla
danego zadania przedłożenia przed zawarciem umowy lub zawarciem aneksu do umowy kopii dokumentu wskazanego w § 1
ust. 8 umowy.
10. Niedopełnienie obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego na wykonanie części usług zgodnie z ust. 5 będzie skutkowało
prawem Zamawiającego do wypowiedzenia umowy z winy Wykonawcy i prawem do naliczenia kary umownej zgodnie z § 5 ust. 4
umowy.
11.
Płatnikiem faktur wystawionych przez Wykonawcę za usługi podane w ust. 1 jest Komenda Wojewódzka
Policji w Katowicach.
§2
1. 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.
2. Zaoferowane ceny jednostkowe nie mogą być większe niż wskazane w formularzu ofertowym z zastrzeżeniem
przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 2 i 3.
3. Wykonawca w ramach zawartej umowy zobowiązany jest do samodzielnego usunięcia pojazdów z miejsca
zdarzenia.
4. Strony przyjmują, że rozliczenia z tytułu świadczonych usług będą następowały na podstawie prawidłowo
wystawionych przez Wykonawcę faktur/rachunków po wykonaniu usługi 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. Wykonawca doręczy fakturę VAT/ rachunek w terminie 7 dni od dnia jej wystawienia.

5. Zapłata za faktury/rachunki będzie dokonywana przelewem z konta Zamawiającego na konto bankowe Wykonawcy
wskazane w fakturze/rachunku.
6. Oferta określona w ust. 1 stanowi integralną część niniejszej umowy.
7. Faktury/rachunki powinny zawierać dane identyfikacyjne pojazdu, którego dotyczy faktura tj. np. numer zlecenia,
typ pojazdu, jego markę, numer rejestracyjny, a jeśli go brak to numer nadwozia.
§3
1.
Wartość zamówienia dla zadania nr …. wynosi: ……… złotych brutto, słownie: ………………….
2.
Ceny jednostkowe na świadczone usługi holowania, przemieszczania pojazdów lub ich części zabezpieczonych
na koszt Policji zawiera załącznik nr 1 do umowy-formularz ofertowy który stanowi integralną część niniejszej umowy.
3.
Dopuszcza się wartość umowy niższą niż określona w § 3 ust 1 niniejszej umowy.
§4
1.
Niniejsza umowa wyłącza odpowiedzialność Zamawiającego za szkody wynikłe w pojazdach
przemieszczanych, którą to odpowiedzialność przejmuje w całości Wykonawca bez względu na rodzaj posiadanego
ubezpieczenia.
2.
Wykonawca zobowiązuje się ubezpieczyć przez cały okres trwania umowy, od wszelkich zdarzeń, za które
z uwagi na swoją działalność mógłby ponosić odpowiedzialność cywilną oraz za szkody materialne i niematerialne.
3.
Wykonawca zobowiązuje się do okazywania Zamawiającemu w czasie obowiązywania niniejszej umowy
aktualnej umowy ubezpieczenia oraz do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach
dotyczących jego statusu prawnego i o prawnych ograniczeniach w kontynuowaniu działalności w zakresie
świadczonych usług.
§5
1. Zamawiający może w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi naliczyć Wykonawcy karę
umowną w wysokości 1% wartości umowy brutto dla danego zadania.
2. Za nienależyte wykonanie umowy uważa się w szczególności:
a) przekazanie pojazdu na parking inny niż w zleceniu,
b) niezabezpieczenie wszystkich części usuwanego pojazdu,
c) nieprzyjechanie na miejsce zdarzenia.
3. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 50,00 zł za każdy rozpoczęty kwadrans czasu
oczekiwania na pomoc drogową od chwili powiadomienia powyżej czasu oczekiwania wskazanego przez Wykonawcę
w § 1 ust. 2. W przypadku opóźnienia w przyjeździe na miejsce zdarzenia wynoszącego więcej niż 4 kwadranse
Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie przyjechał na miejsce zdarzenia i zostanie naliczona kara umowna z § 5 ust. 2
litera c). Suma kar w trakcie realizacji umowy nie może przekroczyć 3% wartości umowy brutto określonej w § 3 ust 1
odpowiednio dla danego zadania. W przypadku przekroczenia wskazanego limitu kar umowa może zostać rozwiązana i
zostanie naliczona kara umowna wskazana w § 5 ust. 4.
4. Zamawiający naliczy karę w wysokości 10% niezrealizowanej wartości umownej brutto, gdy Zamawiający wypowie
umowę z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca
5. Zamawiający naliczy karę w wysokości 10% niezrealizowanej wartości umownej brutto, gdy Wykonawca wypowie
umowę z powodu okoliczności, za które odpowiada on sam.
6. W przypadku odmowy wykonania usługi przez Wykonawcę, Zamawiający zleca ją innemu podmiotowi, a różnicą
kosztów obciąża Wykonawcę, niezależnie od naliczenia kary o której umowa w ust. 1.
7. Wykonawca ma prawo obciążyć Zamawiającego ustawowymi odsetkami w przypadku nieterminowej realizacji
płatności wynikających z umowy.
8. 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.
9. Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o nie naliczenie kar umownych, wskazanych
w § 5 ust. 3 w przypadku gdy przekroczenie czasu oczekiwania na pomoc drogową nastąpiło z przyczyn niezależnych
od Wykonawcy (np. zator drogowy na drodze do zdarzenia drogowego do którego Wykonawca został wezwany), pod
warunkiem że wskazane przez Wykonawcę przyczyny zostaną potwierdzone przez jednostkę, na rzecz której
realizowana jest umowa.
§6
1.
Strony zobowiązują się do dokumentowania czynności związanych z przekazaniem pojazdów.
2.
Zamawiający każdorazowo będzie telefonicznie powiadamiać Wykonawcę o konieczności przemieszczania
pojazdu podając jego lokalizację, dane pozwalające na identyfikację pojazdu oraz dane personalne policjanta, który
pojazd będzie zabezpieczał.
3.
Niezwłocznie po powiadomieniu Wykonawcy o konieczności przemieszczania pojazdu, Zamawiający
poinformuje o tym policjanta, który pojazd będzie zabezpieczał, podając godzinę powiadomienia Wykonawcy, która
będzie podstawą do obliczania czasu dojazdu Wykonawcy i naliczania kar umownych zgodnie z § 5 ust 3.
4.
Osobą ze strony Wykonawcy odpowiedzialną za przyjmowanie informacji o których mowa w § 6 ust. 2 jest:
…...................................... tel: ….......................... .
5.
Podstawą wykonania usługi będzie pisemne zlecenie przemieszczania pojazdu, którego wzór stanowi
integralną część umowy (załącznik nr 2 do umowy).

6.
Wykonawca będzie przyjmował pojazd od policjanta wskazanego w ust. 2 na podstawie pisemnego zlecenia.
7.
Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przemieszczania pojazdu do miejsca przechowywania
wskazanego w zleceniu tj. na parking strzeżony lub inne miejsce wskazane.
8.
Podstawą przejęcia pojazdu w miejscu jego przechowywania tj. na parkingu, będzie kopia zlecenia
przemieszczania pojazdu.
§7
1. Umowa obowiązuje 24 miesiące od dnia zawarcia
2. 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.
3. Umowa może być wypowiedziana przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym, z naliczeniem kary umownej
o której mowa w § 5 ust. 4, w przypadkach:
a) nie wywiązania się lub niewłaściwego wywiązywania się ze zobowiązań niniejszej umowy,
b) zaistnienia po stronie Wykonawcy przesłanek określonych w art. 24 ustawy Pzp z dnia 29.01.2004 r.
c) wygaśnięcia licencji Wykonawcy na wykonywanie transportu drogowego przeznaczonego do usuwania
i holowania pojazdów,
d) trwałej utraty sprzętu niezbędnego do wykonywania działalności będącej przedmiotem umowy.
4. Umowę rozwiązuje się z chwilą upływu jej ważności lub wcześniej, jeśli zostaną wykorzystane środki finansowe
przeznaczone na jej realizację,
5. Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone osobom trzecim w skutek nie wywiązywania się lub nienależytego
wywiązywania się z realizacji niniejszej umowy.
§8
1.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2.
Zamawiający przewiduje waloryzację ceny zawartej w ofercie w przypadku zmiany stawki podatku VAT
zgodnie z obowiązującym stanem prawnym przy zachowaniu cen jednostkowych brutto.
3. Dopuszcza się zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:
a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia
10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
b) 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 usługę holowania.
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 powszechnym właściwym
rzeczowo dla Zamawiającego.
§9
Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załącznik nr 2 do umowy.
........................................, dnia ………………………….
…………………….....
(pieczęć jednostki)
ZLECENIE – PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY
dotyczy usługi samochodowej pomocy drogowej oraz przekazania pojazdu
dotyczy pojazdu usuniętego w dniu …………………
marki: ……………………………………………………..
numer nadwozia ………………………………………….
przemieszczonego z ** …….........................……………………………………………………………………
przez …………………………........................………………………………………………………………….
do** ……………………………………………….........................…………………………………………….
pojazd zabezpieczono do sprawy: L.dz. ……….......……../…......… RSD….......……/…. Ds. ………...../…..
do dyspozycji …………….........................……………………………………………………………………..
Opis pojazdu:
1.Wyposażenie***: felgi ……............…. opony ….................…… kołpaki …............….. lusterka ……..…....
lewarek …........…... gaśnica ….......... akumulator ………....… koło zapasowe ………… karnister ………...
anten …..........…. pasy bezp. ….......…. trójkąt ostrzegawczy …......… apteczka ….... wycieraczki ........…...
oświetlenie dodatkowe ….........................………………………………………………………………………
radio / magnetofon ………..............…..……… typ / marka ……….......…… …… głośniki …........…………
inne ………………………………………………………..........................…………………………………….
………………………………………………………………………………………..........................………….
2. Uszkodzenia (miejsce, rodzaj – opisać) – pojazd po kolizji drogowej
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 umowy.
9. Zlecenie sporządzono w ….. jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
10. Godzina powiadomienia Wykonawcy …...................
11. Godzina przyjazdu holownika …...................
12. Pojazd zabezpieczono na parkingu strzeżonym poprzez oplombowanie referentką o nr …... i oznakowanie
metryczką.
godz. ………………..

godz. ……………….

godz. ……………......

……………………….
……………………..
……………………….
(stopień, imię i nazwisko, jednostka(imię i nazwisko, pieczęć podmiotu (pieczęć, imię i policjanta dokonującego
przekazania
wykonującego usługę przemieszczenia
upoważnionej do przyjęcia pojazdu)
pojazdu)
pojazdu)
*- niepotrzebne skreślić, ** - określić miejsce (miejscowość, ulica, nr posesji itp.), *** -wpisać ilość (0,1,2 itp.)

