
ZADANIE 2

  Załącznik 2B do SIWZ

Projekt umowy 

zawarta w dniu .................... w mieście Katowice pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach, 40-
038 Katowice, ul. J. Lompy 19, NIP 634-013-79-13, REGON 270208292 reprezentowaną przez działającego
z upoważnienia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach:
Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach – ……………………………………….
zwaną dalej „Zamawiającym”, a:
......................wpisaną do ............. w ............... pod numerem ............. o numerze NIP ............. i REGON ............
o kapitale zakładowym …………, adres zamieszkania przedsiębiorcy: ……………………*)
reprezentowanym przez:
.......................................
zwany dalej „Wykonawcą” o treści następującej:

§ 1. Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonywać usługi naprawy pojazdów służbowych
(lub ich podzespołów) zgodnie z załącznikiem stanowiących przedmiot zamówienia dla zadania nr 2.

2. Naprawy  będą  dokonywane  na  podstawie  zleceń  Zamawiającego  składanych  sukcesywnie  według
bieżących  potrzeb,  zgodnie  z  cenami  zawartymi  w formularzu  cenowym.  Niewykorzystanie  kwoty
umowy z § 5 ust. 1 nie może być podstawą do roszczeń ze strony Wykonawcy.

3. W zakres przedmiotowy napraw wchodzi tylko zakres wskazany w formularzu cenowym.
4. Wykonawca  wykonując  zakres  wskazany w punkcie  1,  2,  20,  21 i  22 formularza  cenowego  wraz

z pojazdem otrzyma od Zamawiającego niezbędne części do wykonania naprawy.
5. Wykonawca oświadcza, że zakres wynikający z realizacji niniejszej umowy wykona w całości

nakładem własnym / zamierza powierzyć podwykonawcy realizację umowy
w zakresie .............................

6. W przypadku powierzenia wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcy, Wykonawca ponosi
pełną odpowiedzialność za działanie podwykonawcy jak za działanie własne.

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy za zrealizowany zakres umowy
wskazany w ust. 5.

8. Dopuszcza  się  przekazanie  do  realizacji  części  zamówienia  podwykonawcy  lub  zmianę  zakresu
realizowanego  z  udziałem  podwykonawców  wskazanego  w  ust.  5.  Zmiana  wymaga  zgody
Zamawiającego oraz wprowadzenia w formie aneksu do umowy.

§ 2

1. Pojazdy kierowane do wykonania usługi będą przekazywane Wykonawcy z trzech lokalizacji:
 Katowice, ul. Kilińskiego 25 / ul. Lompy 19
 Bielsko Biała, ul. Rychlińskiego 17
 Częstochowa. ul. Ks. J. Popiełuszki 5
 W sytuacji  awaryjnej  z  jednostek podległych  Śląskiemu Garnizonowi Policji  po jednoczesnym

potwierdzeniu miejsca postoju pojazdu
2. Zamawiający przewiduje dwa sposoby przekazania pojazdów do naprawy Wykonawcy:

a) Zamawiający  dostarczy  pojazd  pod  wskazany  w  formularzu  ofertowym  adres  warsztatu
samochodowego,

b) Wykonawca  odbierze  pojazd  od  Zamawiającego.  Wykonawca  odebrane  pojazdy  będzie
transportował na lawecie na własny koszt.  Transport  pojazdu na lawecie odbędzie się tylko do
warsztatu Wykonawcy. 

Zamawiający w zleceniu napraw wskaże sposób przekazania pojazdu do naprawy.
3. Wykonawca  odbiera  pojazd  w ciągu  2  dni  roboczych  od  dnia  przesłania  zlecenia  na  adres  e-mail

wykonawcy. E-mail Wykonawcy: ……………………...
4. Po odebraniu protokolarnym przez Wykonawcę pojazdu ponosi on odpowiedzialność za pojazd i jego

wyposażenie do chwili odebrania przez Zamawiającego.
5. Wykonawca zapewni wykonanie usługi w zakładzie położonym na terenie województwa śląskiego.
6. Przyjęcie  przez  Wykonawcę  pojazdu  do  naprawy  dokonuje  się  na  podstawie  protokołu  przyjęcia

pojazdu do naprawy.
7. Naprawa pojazdów nastąpi w terminie wskazanym w formularzu cenowym od dnia odebrania pojazdu

przez Wykonawcę.
8. W przypadku stwierdzenia w czasie naprawy, że pojazd posiada inne usterki niewymienione w zleceniu

naprawy a wycenione w formularzu cenowym za wyjątkiem punktów 1, 2, 20, 21 i 22 Wykonawca
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niezwłocznie  przesyła  informację  drogą  elektroniczną  o  zaistniałej  sytuacji  Zamawiającemu
o stwierdzeniu dodatkowych usterek.

9. Zamawiający  w  terminie  1  dnia  roboczego  od  otrzymania  zawiadomienia  o  usterkach  przekazuje
Wykonawcy, zgodę na realizację dodatkowego zakresu  lub braku zgody na wykonanie dodatkowego
zakresu wskazanego w zleceniu.  W przypadku wyrażenia zgody na realizację dodatkowego zakresu
Wykonawcy przysługuje dodatkowo 1 dzień roboczy na wykonanie przedmiotu zamówienia.

10. Odbiór  pojazdu  naprawionego  nastąpi  przez  Zamawiającego  po  dokonaniu  odbioru,  w  terminie
wskazanym na naprawę pojazdu. Zamawiający odbierze pojazd z warsztatu Wykonawcy na własny
koszt.

11. Nie wywiązanie się Wykonawcy z dokonaniem naprawy pojazdu w terminie wskazanym w formularzu
ofertowym skutkować będzie naliczeniem przez Zamawiającego kary umownej, o której mowa w § 6
ust.1 litera c.

12. Naprawy nie zaakceptowane przez Zamawiającego wykonane będą na koszt Wykonawcy usługi.
13. W przypadku awaryjnego uszkodzenia pojazdu na trasie w okresie gwarancji Wykonawca zorganizuje

na swój koszt transport uszkodzonego pojazdu do miejsca naprawy w ciągu 2 godzin. 
14. W przypadku awaryjnego uszkodzenia pojazdu na trasie po okresie gwarancji transport zorganizuje na

swój koszt Zamawiający.
15. Naprawa pojazdów zostanie wykonana zgodnie z warunkami technicznymi (WT) przewidzianymi przez

producenta danej marki pojazdu.
16. Materiały eksploatacyjne użyte w czasie naprawy muszą być zgodne z zaleceniem producenta.
17. Części  i  materiały  użyte  do  naprawy  muszą  być  fabrycznie  nowe  i  kompletne,  oryginalne  lub

alternatywne  /  Rozporządzeniem  Komisji  (UE)  nr  461/2010  z  dnia  27  maja  2010  r.  w  sprawie
stosowania  art.  101  ust.3  Traktatu  o  funkcjonowaniu  Unii  Europejskiej  do  kategorii  porozumień
wertykalnych i praktyk uzgodnionych w sektorze pojazdów silnikowych. 

18. Części  zamienne  związane  z  bezpieczeństwem  użytkowania  pojazdów  mogą  być  montowane
w pojazdach, jeżeli oznakowane są: znakami homologacji międzynarodowej lub cechami producenta
lub dostawcy pojazdu, ewentualnie posiadają znak zgodności zgodnie z przepisami o systemie oceny
zgodności i akredytacji.

19. Wykaz  części  związanych  z  bezpieczeństwem  użytkowania  pojazdu  i  ochroną  środowiska
podlegających sprawdzeniu w polskim systemie akredytacji określa załącznik nr 3 do Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz
zakresu ich niezbędnego  wyposażenia  /Dz.  U.  z  2003 r.  Nr  32,  poz.  262 z  późn.  zm. Przedmioty
wyposażenia i części objęte obowiązkiem homologacji typu określone są w przepisach o homologacji
pojazdów.

20. Na  żądanie  Zamawiającego  Wykonawca  przedstawi  źródło  pochodzenia  części  zamiennych
i materiałów wraz z udokumentowanymi cenami nabycia.

21. Nie dopuszcza się zmian konstrukcyjnych pojazdów oraz jego podzespołów i układów.
22. Materiały zużyte, wymontowane z pojazdów w czasie napraw, a stanowiące zagrożenie dla środowiska

naturalnego zostaną zutylizowane przez Wykonawcę na jego koszt.
23. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zwrotu  Zamawiającemu  wymienionych  części  podczas  naprawy

pojazdu oraz część otrzymanych od Zamawiającego niewykorzystanych do naprawy pojazdów.

§ 3

1. Wykonawca odpowiada za należyte zabezpieczenie samochodów przekazanych do naprawy. 
2. Wykonawca zobowiązuje się, że będzie przez cały okres trwania umowy:

a) dysponował warsztatem lub warsztatami samochodowym. 
b) dysponował  ogrodzonym  placem  o  powierzchni  gwarantującej  jednoczesne  zaparkowanie  5

pojazdów, objętym  całodobowym  dozorem,  urządzeniami  alarmowymi  lub  monitoringiem
(w przypadku  kilku  warsztatów  (lokalizacji)  Wykonawcy  liczona  będzie  łączna  suma  miejsc
parkingowych, przy czym każda z lokalizacji musi spełniać wymogi dozorowe i alarmowe)

c) warsztat  samochodowy  musi  posiadać  niezbędne  wyposażenie  w  celu  wykonania  przedmiotu
zamówienia.

3. Wykonawca powiadomi niezwłocznie Zamawiającego na adres e-mail ……………… o zakończeniu
naprawy i gotowości do odbioru samochodu.

4. Wykonawca, po skończonej naprawie przekaże Zamawiającemu samochód w miejscu jego naprawy.
5. Z  odbioru  technicznego  samochodu  sporządza  się  protokół  odbioru  podpisany  przez  Wykonawcę

i Zamawiającego. W protokole zostaną precyzyjnie wymienione operacje technologiczne i użyte części
zamienne oraz wymienione części.

6. Na  wykonane  usługi  Wykonawca  udziela  …...  miesięcznej  gwarancji,  a  na  zastosowane  części
zamienne i materiały eksploatacyjne zgodnie z gwarancją przewidzianą przez ich producenta.

7. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia odbioru samochodu przez Zamawiającego.
8. Wykonawca  jest  gwarantem  wszelkich  wykonanych  przez  siebie  (i  przez  podwykonawców)  usług

napraw.
9. Kolejne naprawy z wymienionymi częściami objętymi gwarancją będą wykonywane bezpłatnie.
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10. Zamawiający zgłasza wady materiałów eksploatacyjnych lub części zamiennych w terminie jednego
miesiąca od dnia ich stwierdzenia.

11. Wykonawca rozpatruje reklamację w ciągu 3 dni roboczych od chwili zgłoszenia. Brak odpowiedzi po
upływie 3 dni roboczych będzie uznane za uznanie reklamacji przez Wykonawcę.

12. W przypadku nienależytego wykonania naprawy Zamawiający powiadamia o tym Wykonawcę, który
po uznaniu reklamacji  zobowiązuje się  do niezwłocznego dokonania ponownej  naprawy na własny
koszt, w terminie określonym przez Zamawiającego.

13. W  przypadku  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  usług  objętych  umową,  Wykonawca
zobowiązuje  się  do  pokrycia  szkody  w  pełnej  wysokości.  Stwierdzenie  przez  Zamawiającego
nienależytego wykonania zamówienia, skutkować będzie pozbawieniem wynagrodzenia, a trzykrotne
stwierdzenie uzasadnia wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego. 

§ 4

1. Umowa obowiązuje od dnia zwarcia do dnia 31.03.2016 r. lub do wyczerpania kwoty umowy o której
mowa w  § 5 ust. 1.

2. Wykonawca  zobligowany  jest  posiadać  przez  cały  okres  realizacji  obowiązującą  polisę
ubezpieczeniową  w  zakresie  odpowiedzialności  cywilnoprawnej  od  wszelkich  ryzyk  mogących
skutkować  uszkodzeniem,  zniszczeniem,  utratą  naprawianych  i  przechowywanych  pojazdów
w minimalnej  wysokości  200 000,00  zł.  Umowy  ubezpieczenia  nie  mogą  zawierać  klauzuli
wykluczającej wypłatę odszkodowania za zobowiązania wobec Skarbu Państwa 

3. Wykonawca  zobowiązany  jest  na  każde  żądanie  Zamawiającego  okazać  oryginał  polisy
ubezpieczeniowej. 

4. Osobami  upoważnionymi  przez  Zamawiającego  do  zgłaszania  wszelkich  nieprawidłowości
potwierdzenia faktu dokonania przeglądu i usunięcia ewentualnych usterek jest: …………….

5. Wykonawca  wyznacza  ………………………………,  tel.  …………………………..  jako  osobę
upoważnioną do kontaktu w przypadku konieczności wykonania napraw pojazdów.

§ 5

1. Maksymalna  wartość  zamówienia  za  przedmiotu  zamówienia  wynosi   .....................  zł  brutto,
słownie: ........................... w tym podatek ...… % VAT. Maksymalna kwota umowy jest tożsama z kwotą, jaką
Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia.
2. Kwota brutto umowy, o której mowa w ust. 1 obejmuje koszty robocizny, użytych materiałów i części
zamiennych  i  koszty  transportu  pojazdu  do  warsztatu  Wykonawcy  w  przypadku  odebrania  pojazdu  przez
Wykonawcę od Zamawiającego zgodnie z dyspozycją § 2 ust. 2 litera b. Przez koszty robocizny Zamawiający
rozumie pełny zakres potrzebny do wykonania przedmiotowej usługi rozliczany ryczałtowo.
3. W ramach realizacji  niniejszej  umowy strony ustaliły następujące  zasady rozliczenia i  dokonywania
płatności:

a) za naprawę pojazdów w zakresie wskazanym w pozycji 1, 2, 20, 21 i 22 kwotą za realizację usługi
będą  koszty  robocizny  i  koszty  transportu  pojazdu  do  warsztatu  Wykonawcy  w  przypadku
odebrania pojazdu przez Wykonawcę od Zamawiającego zgodnie z dyspozycją § 2 ust. 2 litera b.
Przez koszty robocizny Zamawiający rozumie pełny okres potrzebny do wykonania przedmiotowej
usługi  rozliczny  ryczałtowo.  Zamawiający  dopuszcza  regenerację  części  użytych  do  naprawy
w pozycjach 20, 21, 22.

b) za naprawę pojazdów w zakresie wskazanym w pozycji 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17,  18  i 19  kwotą  za  realizację  usługi  będą  koszty  robocizny,  koszt  zakupu  części  i  koszty
transportu pojazdu do warsztatu Wykonawcy w przypadku odebrania pojazdu przez Wykonawcę
od Zamawiającego zgodnie z dyspozycją § 2 ust. 2 litera b. Ceną za wykonanie ww usług jest cena
ryczałtowa, która obejmuje naprawę oraz części potrzebne do wykonania usługi.

4. Faktury są wystawione zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi podatku VAT. 
5. Wykonawca  wystawiając  fakturę  VAT  będzie  zobligowany  podać  cenę  ryczałtową  za  wykonanie
naprawy oraz w przypadku odbioru pojazdu przez Wykonawcę koszty dostawy pojazdu do warsztatu.
6. Płatnikiem za wykonanie usług w ramach niniejszej umowy jest Zamawiający.
7. Faktura  jest  wystawiana  każdorazowo  po  zakończeniu  naprawy,  po  podpisaniu  protokołu  odbioru
pojazdu.
8. Należność  za usługę  zostanie  uregulowana  przez  Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy
wskazane na fakturze w terminie 30 dni od dnia prawidłowo wystawionej faktury.
9. Zamawiający zastrzega  sobie  możliwość potrącania  wartości  naliczonych  kar  umownych  z faktur/y
wystawianych  przez  Wykonawcę,  po  uprzednim  zawiadomieniu  Wykonawcy  na  piśmie  o  potrąceniu  i  jej
wysokości

§ 6

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a.w wysokości 10% maksymalnej wartości brutto umowy określonej w § 5 ust 1 umowy, gdy Zamawiający

rozwiąże umowę z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;
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b. w wysokości 10% maksymalnej wartości brutto umowy określonej w § 5 ust 1 umowy, gdy Wykonawca
rozwiąże umowę z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;

c. w wysokości 500 zł brutto, za każdy dzień opóźnienia w  wykonaniu naprawy – tj. w razie przekroczenia
terminów wykonania naprawy, o których mowa w § 2 ust. 7 z zastrzeżeniem  § 2 ust. 9. Wysokość kary
nie może przekroczyć 5 000,00 zł brutto. Po przekroczeniu wysokości kar umownych odpowiadających
5 000,00 zł brutto umowy Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy z prawem naliczenia
kary umownej określonej w § 6 ust. 1 lit. a umowy.

d. w  wysokości  500  zł  brutto  za  każdy  dzień  opóźnienia  w  usunięciu  usterki  (awarii)  w  przypadku
zgłoszenia reklamacji  – tj.  w razie przekroczenia terminu usunięcia usterki  (awarii),  o którym mowa
w § 3 ust. 12. Wysokość kary nie może przekroczyć 5000,00 zł brutto. Po przekroczeniu wysokości kar
umownych odpowiadających 5 000,00 zł brutto umowy Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania
umowy z prawem naliczenia kary umownej określonej w § 6 ust. 1 lit. a umowy. 

2. Zamawiającemu,  niezależnie  od  wyżej  wskazanych  kar  umownych,  przysługuje  od  Wykonawcy
odszkodowanie uzupełniające, jeżeli wartość poniesionej szkody z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy (usługi) przenosi/ przekroczy wartość kar umownych wskazanych w niniejszej umowie.

§ 7

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w szczególnie
uzasadnionych przypadkach:

a) Wykonawca trzykrotnie opóźnia się z realizacją usługi bez uzasadnionych przyczyn i nie realizuje
usługi  pomimo  pisemnego  wezwania  Zamawiającego  do  wykonania  przedmiotu  umowy
w wyznaczonym mu w tym celu odpowiednim terminie;

b) W  przypadku  3-krotnego,  pisemnego  (protokolarnego,  udokumentowanego  stwierdzenia
nienależytego wykonania usługi;

c) Wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy;
d) Powzięcia wiadomości o likwidacji Wykonawcy.

2. Odstąpienie  od  umowy  lub  jej  rozwiązanie  ze  skutkiem  natychmiastowym  wymaga  formy  pisemnej
i zawierać będzie uzasadnienie.

§ 8

1. W razie wystąpienia 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 na podstawie art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W takim wypadku
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Zastrzega się niedopuszczalność przeniesienia wierzytelności bez zgody Zamawiającego.
4. Zamawiający przewiduje następujące zmiany w umowie:  Zmiana wysokości stawki podatku VAT, do

niezrealizowanej wysokości umowy. 
§ 9

1. W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych i przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Spory powstałe w trakcie realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd
powszechny dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 1 egzemplarz dla
Zamawiającego.

 WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 

………………………………… ………………………………..


