
ZP-2380-72-43/2016 Załącznik nr 2 do SIWZ

UMOWA PROJEKT

 

zawarta w dniu ............................................................. 2016 r. w Katowicach pomiędzy 

Skarbem  Państwa  –  Komendantem  Wojewódzkim  Policji  w  Katowicach  zwanym  w  dalszej  części  umowy
„Zamawiającym”,  z  siedzibą  w Katowicach,  reprezentowanym  przez  Zastępcę Komendanta  Wojewódzkiego  Policji  
w Katowicach -…………. ………………………………….,

a

…………………………………………………...zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą” z siedzibą 

w:  ……………………………………………,  wpisaną  do  ewidencji  działalności  gospodarczej/Krajowego  Rejestru
Sądowego  prowadzonego  przez  ……………………………….,  pod  numerem  KRS  ………….  NIP  …………………
REGON ………………… reprezentowaną przez: ………………………………………..

W wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
świadczenie  usług  w  zakresie  napraw  bieżących  pojazdów  użytkowanych  przez  Komendę  Wojewódzka  Policji  
w Katowicach, przeprowadzonym w trybie przetargu , została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Zakres i zasady świadczenia usług

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi   w zakresie napraw bieżących pojazdów
służbowych  użytkowanych  przez  Komendę  Wojewódzką  Policji  w  Katowicach,  w  warsztacie  Wykonawcy
znajdującym  się…………………………………………………………………………………………………,  zwane  w
dalszej części umowy „usługami”.

2. Zamówienie  obejmuje  naprawę  pojazdów  z  grupy  ………………………………………….
dla zadania nr ….  - wykaz marek pojazdów służbowych objętych usługą w ramach niniejszej umowy dla danego
zadania,  przy czym wskazana ilość i  rodzaj  pojazdów ma charakter  szacunkowy,  a  faktyczna liczba  pojazdów
podlegających usługom będzie zależna od ilości potrzeb.

3. Zamówienie obejmuje :

a) tabelaryczny  zamknięty  katalog  usług  określono  rodzajowo  ze  stałą  ceną  ryczałtową  napraw dla  marek  i
rodzajów pojazdów,stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ, a stanowiący załącznik do umowy ……….. przy czym
Wykonawca  nie  może  łączyć  poszczególnych  operacji  sumarycznie,  a  winien  wycenić  wymianę
zdefektowanego podzespołu, a  nie wymianę poszczególnych elementów składowych pojazdu wchodzących w
skład budowy danego podzespołu

b) naprawy  nie  objęte  katalogiem  zamkniętym,  a  wykonywane  na  zlecenie  Zamawiającego  po  uprzednim
zgłoszeniu i wykonaniu kosztorysu przez Wykonawcę

4. Wykonanie usługi dla każdego z pojazdów, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu będzie odbywało się
wg następujących zasad:

a) Pojazd  do  naprawy  zostanie  dostarczony  Wykonawcy przez  Zamawiającego  lub  zostanie  odebrany  przez
Wykonawcę  i  zostanie  zaholowany  do  warsztatu,  w  którym  będzie  wykonywana  usługa,  z  następujących
adresów :

- SO KWP Katowice ul. Kilińskiego 25

- SO KWP Częstochowa ul. Popiełuszki 5

- SO KWP Bielsko – Biała ul. Rychlińskiego 17

-  SO KWP Katowice  ul. Lompy 19.

Pojazdy mogą zostać odebrane do naprawy w dni robocze w godzinach od 7:30 do 14:30. 

b) Zamawiający  poinformuje  Wykonawcę  droga  mailową  na  adres  ……..  o  potrzebie  odbioru  samochodu  z
wskazanych  powyżej lokalizacji.

c) Wykonawca odbierze pojazd w terminie 2 dni roboczych od dnia przesłania zgłoszenia odbioru pojazdu  przez
Zamawiającego.  

d) Dostarczenie/odebranie pojazdu do naprawy odbywać się będzie każdorazowo za pisemnym potwierdzeniem 
z uwzględnieniem daty i godziny odbioru;

e) Wykonawca dokona naprawy pojazdu poprzez przywrócenie jego do pełnej sprawności technicznej, zgodnie  
z  technologią  naprawy  oraz  instrukcją  obsługi  producenta  pojazdów,  z  zachowaniem  jego  pierwotnych
parametrów techniczno-użytkowych, a obsługę techniczną wykona zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu;

f) Po dokonanej usłudze Zamawiający odbierze pojazd z siedziby Wykonawcy na własny koszt;



g) Wszelkie przemieszczenia pojazdów zleconych do naprawy, dokonywane przez Wykonawcę muszą odbywać
się wyłącznie przy użyciu pojazdu typu laweta. Za te przemieszczanie pojazdów Wykonawcy nie przysługuje
wynagrodzenie.

5. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji powziętych w związku z realizacją
przedmiotu umowy, w tym danych dotyczących pojazdów, ich wyposażenia oraz zobowiązuje się zabezpieczyć je
przed udostępnieniem osobom trzecim.

6. Wykonawca wykona usługę własnymi siłami bez udziału podwykonawców / z udziałem podwykonawców, którym
zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia w zakresie .............................................…

7. W przypadku powierzenia wykonania części zadania osobom trzecim Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jego
należyte wykonanie. Wykonawca ponosi w szczególności odpowiedzialność za wszelkie zawinione i niezawinione
szkody, które powstały w związku z częścią zadania powierzoną przez Wykonawcę podwykonawcy.

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy za zrealizowany zakres umowy wynikający 
z ust. 6.

9. Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonywać  usługi  napraw  i  obsługi  pojazdów  przy  udziale  kadry  posiadającej
kwalifikacje i doświadczenie.

10. Wykonawca zobowiązuje się, że będzie przez cały okres trwania umowy:

a) dysponował warsztatem samochodowym  zlokalizowanym na terenie województwa śląskiego, w którym świadczone
będą usługi, 

b)  dysponował  ogrodzonym  placem  o  powierzchni  gwarantującej  jednoczesne  zaparkowanie  8  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) posiadał  aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na
kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 PLN lub jej równowartość, do wglądu na każde żądanie Zamawiającego,

d) dysponował odpowiednim potencjałem technicznym, obejmującym:

-  urządzenia do przeprowadzenia napraw mechanicznych, zgodnie z obowiązującą technologią napraw.
- stanowisko, znajdujące się w pomieszczeniu zamkniętym, umożliwiające naprawę mechaniczną . 
- urządzenie komputerowe do diagnostyki samochodowej - tester diagnostyczny.  
- urządzenie do ustawiania geometrii zawieszenia.
- co najmniej dwa podnośniki do napraw mechanicznych, objętych dozorem UDT

§2

Kosztorys naprawy i zlecenie wykonania naprawy

1. Przed przystąpieniem do wykonania usługi, Wykonawca dokona na własny koszt precyzyjnej diagnozy usterki,
oraz  sporządzi  i  przedstawi  Zamawiającemu  kosztorys  usługi;  Wykonawca  zobowiązany  jest  przesłać
przedmiotowy  kosztorys,  na  adresy  e-mail:  …………………………..  

2. Wykonawca  przystąpi  do  wykonania  usługi,  po  zatwierdzeniu  kosztorysu  usługi  i  przekazaniu  przez
Zamawiającego pisemnego zlecenia wykonania usługi drogą mailowa na adres ……………………..; 

3. Podstawą ustalenia kosztów świadczenia usługi oddzielnie dla każdego pojazdu są : 

1. kosztorys  usługi,  który  winien  zawierać  wszystkie  składniki  cenotwórcze  w  szczególności:  ilość
roboczogodzin i cenę jednostkową roboczogodziny

2. upust na samochodowe części zamienne, należy wskazać cenę bez upustu i z upustem oraz załączyć
wydruk z oferty cenowej platform internetowych wskazanych § 3 ust. 3 umowy.

3. wszystkie  inne  koszty  niezbędne  dla  wykonania  usługi  koszty  holowania  pojazdu  w  tym  koszty
holowania w przypadku dobierania pojazdu przez Wykonawcę z lokalizacji wskazanych w § 1 ust. 4
litera a  umowy. 

4. Wykonawca  przedłoży  Zamawiającemu  kosztorys  usługi  w  terminie  2  dni  roboczych,  licząc  od  dnia
dostarczenia pojazdu do warsztatu samochodowego Wykonawcy / przekazania pojazdu Wykonawcy 

5. W przypadku gdy wartość przedłożonego kosztorysu przekroczy 70% wartości  pojazdu Zamawiający może
odstąpić od usługi,  a Wykonawca naliczy ryczałtowo koszt  weryfikacji  usterki w wysokości 200.00 brutto, z
zastrzeżeniem, że pojazd musi być oddany w stanie umożliwiającym jego przetoczenie lub wprowadzenie na
pojazd typu laweta.

6. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  korekty  kosztorysu  usługi  co  do  rodzaju  zastosowanych  części
zamiennych  i  wynagrodzenia  za  jej  wykonanie  związanego  z  tą  korektą,  w  szczególności  w  przypadku



powierzenia Wykonawcy części zamiennych przez Zamawiającego. 

7. Czasochłonności poszczególnych prac w przedłożonym kosztorysie nie będą wyższe niż czasochłonności za te
prace wyznaczoną w narzędziu informatycznym Autodata.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikowania wymienionych w ust. 7 czasochłonności w odniesieniu
do zgodności z wymienionym narzędziem informatycznym. W przypadku stwierdzenia rozbieżności Wykonawca
przyjmie do realizacji roboczogodziny wskazane przez Zamawiającego.

9. Wyłącznie skutecznie dostarczone przez Zamawiającego zlecenie stanowi podstawę do wykonania usługi, przy
czym zlecenie będzie zawierało wartość wynagrodzenia wynikającego z zatwierdzonego kosztorysu oraz dane
identyfikujące pojazd  (VIN,  nr  rejestracyjny). Doręczenie  zlecenia Wykonawcy może nastąpić,  pisemnie na
adres Wykonawcy lub e-mailem. Załącznikiem do zlecenia jest zaakceptowany przez Zamawiającego kosztorys
naprawy.

10. W przypadku  konieczności  uzupełnienia  płynów eksploatacyjnych  pojazdu,  usługi  uzupełnienia  oświetlenia
zewnętrznego,  Wykonawca  powiadamia  telefonicznie,  a  Zamawiający  dopuszcza  wykonania  usługi  za
uprzednią zgodą telefoniczną pod nr tel.  ……………. lub ……………., bez naliczenia dodatkowych kosztów
robocizny w zakresie wcześniej sporządzonego przez Wykonawcę kosztorysu.

§3

Części zamienne

1. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wykonania  usługi  z  wykorzystaniem  własnych  części,  na  które  udzieli
upustów cenowego wskazanego w § 7 ust. 3 pkt 3 umowy . 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dostarczenia Wykonawcy części zamiennej, a Wykonawca zobowiązuje
się do montażu w pojeździe części zamiennej przekazanej przez Zamawiającego i obniżenia ceny naprawy
pojazdu o wartość części, którą pierwotnie wyceniono w kosztorysie naprawy.

3. Zamawiający zastrzega sobie  prawo korygowania  zaproponowanych cen części  zamiennych do  wysokości
przeciętnych cen rynkowych, uwzględniające upust umowny, przy czym ceny części zamiennych nie mogą być
większe, od najniższej ceny za zastosowaną część, zamieszczoną na platformie internetowej – ofercie firmy
INTER CARS, JADAR AUTO, MOTOPROFIL obniżone o zastosowany upust przez Wykonawcę . Wykonawca
jest zobligowany do zaoferowania części najtańszej z pośród cen zaoferowanych na powyższych platformach
wraz z zaoferowanym upustem.

4.  Zamawiający  wymaga,  aby  części  zamienne  użyte  przez  Wykonawcę  podczas  świadczenia  usługi  były
fabryczne nowe, kompletne, I gatunku oraz należały do jednej z niżej wymienionych grup:

a)  części samochodowe fabrycznie nowe – oznakowane logo–znakiem towarowym producenta pojazdu i przynajmniej
na opakowaniu numer katalogowy;
b) części samochodowe fabrycznie nowe - oznakowane logo-znakiem towarowym producenta części dostarczającego
dany element na pierwszy montaż i zawierające przynajmniej na opakowaniu numer wg katalogu tego producenta;
c) części zamienne o porównywalnej jakości - muszą to być „części zamienne o porównywalnej jakości” zgodnie z z
Rozporządzeniem  Rady  Ministrów  z  dnia  8 października  2010r  w  sprawie  wyłączenia  określonych  porozumień
wertykalnych  w sektorze  pojazdów samochodowych  spod zakazu  porozumień  ograniczających  konkurencję  (Dz.  U.
10.198.1315),  oznakowane przynajmniej  na opakowaniu numerem części  wg producenta danej części.  Są to części
zamienne, których producent zaświadczy, że są one tej samej jakości co komponenty, które są lub były stosowane do
montażu danych pojazdów samochodowych.

5. Dopuszcza  się  za  zgodą  Zamawiającego  stosowanie  w naprawie  części  i  podzespołów regenerowanych  
z wyłączeniem wymienionych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28 września 2005 r. w sprawie
wykazu przedmiotów wyposażenia  i  części  wymontowanych z  pojazdów,  których  ponowne użycie  zagraża
bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie wpływa na środowisko (Dz. U. z 2005, Nr 201, poz. 1666), 
z zastrzeżeniem że w przypadku pojazdów, których okres eksploatacji jest krótszy niż 3 lata, Zamawiający nie
dopuszcza montażu części używanych. 

6. Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo do pozyskiwania dla realizacji  naprawy tańszych, dostępnych na
rynku  zamienników  części,  o  jakości  porównywalnej  z  częściami  oryginalnymi  lub  dokonania  regeneracji
elementu w przypadkach technicznie i ekonomicznie uzasadnionych.

7. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt dokona utylizacji pozostałych po naprawie odpadów.

§ 4

Wykonanie usług

1. Wykonawca,  od  dnia  przejęcia  pojazdu  od  Zamawiającego  w  celu  jego  naprawy  do  dnia  przekazania
Zamawiającemu  pojazdu  naprawionego,  będzie  ponosił  odpowiedzialność  za  zniszczenie,  uszkodzenie,



kradzież pojazdu lub inne szkody, które wystąpią w trakcie realizacji usługi. W szczególności Wykonawca jest
zobowiązany  chronić  pojazdy  oczekujące  na  naprawę  oraz  już  naprawione  przed  działaniem  warunków
atmosferycznych i innych czynników, które mogą pogorszyć ich stan techniczny i wizualny.

2. W trakcie realizacji umowy, w przypadku zlecenia części lub całości wykonania danej naprawy podwykonawcy,
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  powiadomienia  Zamawiającego  o  terminie  przekazania  pojazdu  do
podwykonawcy,  okresu  pozostawania  pojazdu  u  podwykonawcy,  zakresu  prac  wykonanych  przez
podwykonawcę oraz o zwrocie pojazdu do Wykonawcy. Wskazane informacje powinny być przekazywane na
bieżąco w stosunku do każdego pojazdów poprzez przesłanie na adres mailowy wskazany w § 11 pkt.1 umowy,
przy czym koszty przetransportowania na pojeździe typu laweta od Wykonawcy do podwykonawcy pokryje
Wykonawca,  nie  obciążając  nimi  Zamawiającego.  Powyższa  zasada  stosuje  się  także  w  przypadku
przewożenia pojazdu pomiędzy warsztatami należącymi do Wykonawcy w celu wykonania usługi naprawy.

3. W przypadku zlecenia podwykonawcy wykonania części lub całości danej naprawy Wykonawca ponosi wobec
Zamawiającego  pełną  odpowiedzialność  za  prawidłową  realizację  zadania  w  zakresie  określonym  w  §  1
umowy. 

4. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  kontroli  stanu  zaawansowania  świadczenia  usług,  
w szczególności naprawy pojazdu oraz sposobu jej realizacji na każdym etapie.

5. Naprawy realizowane będą w oparciu o części zamienne i materiały, które muszą być wyłącznie fabrycznie
nowe, oryginalne lub o porównywalnej jakości do części oryginalnych (w rozumieniu rozporządzenia Komisji
Europejskiej 1400/2002 i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października 2010 r. w sprawie wyłączenia
określonych  porozumień  wertykalnych  w  sektorze  pojazdów  samochodowych  (...)  i  pochodzić  z  bieżącej
produkcji. Zamawiający dopuszcza po uprzednim uzgodnieniu możliwość użycia innych części niż wymienione
powyżej.

6. Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  dokonywania  weryfikacji  zamontowanych  w  procesie  naprawy
mechanicznej  części,  a  w  przypadku  zamontowania  części  niezgodnych  z  zaakceptowanym  przez
Zamawiającego kosztorysem, zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy i naliczenia stosownych kar
umownych wskazanych w § 8 ust. 3 umowy.

7. Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi  kserokopię faktury źródłowej na zakup części  użytych  
w procesie usunięcia naprawy. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia przez Wykonawcę innego
dokumentu potwierdzającego pochodzenie oraz zakup montowanej części wyłącznie po wyrażeniu przez siebie
zgody. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo odmowy zgody na przedstawienie
przez  Wykonawcę  dokumentu  innego  niż  faktura.  Zamawiającemu  w  każdym  czasie  przysługuje  prawo
sprawdzenia pochodzenia części montowanych przez Wykonawcę w naprawianych pojazdach.

8. W przypadku konieczności wykonania jazdy próbnej naprawionym pojazdem, drogą publiczną, koniecznym jest
poinformowanie o tym fakcie Zamawiającego, który do przeprowadzenia jazdy próbnej wyznaczy uprawnionego
pracownika KWP Katowice. Jazda próbna po terenie zamkniętym warsztatu Wykonawcy, nie wymaga zgody
Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania przez Wykonawcę jazdy próbnej poza terenem
zamkniętym warsztatu Wykonawcy w przypadku posiadania przez Wykonawcę stosownego ubezpieczenia na
tę okoliczność i oznakowania pojazdu tabliczkami z przodu i tyłu z napisem „JAZDA PRÓBNA” oraz zakryciem
świetlnej sygnalizacji uprzywilejowania .

9. Wykonawca  w  przypadku  wyrządzenia  szkody  w  pojeździe  bądź  mieniu  osób  trzecich  ponosi  pełną
odpowiedzialność za wyrządzone szkody, również w przypadku realizacji  części  lub całości  naprawy przez
podwykonawcę. 

10. Wykonawca każdorazowo po wymianie oleju w silniku oraz paska rozrządu, umieści w widocznym miejscu  
w  komorze  silnika  etykietę  zawierającą  informację  o  dacie  wykonanych  prac,  zastosowanych  materiałach
(parametry  i  marka  oleju)  oraz  o  przebiegu  pojazdu,  wraz  z  pisemną  informacją  potwierdzoną  przez
Wykonawcę. 

11. Wykonawca świadcząc usługi kompleksowych napraw pojazdów służbowych będących w okresie gwarancji,
zobowiązuje się do zachowania obowiązującej u danego producenta pojazdu technologii napraw, co skutkować
ma brakiem utraty gwarancji  na przedmiotowe pojazdy. W przypadkach spornych – brak uznania gwarancji
przez gwaranta w związku z wykonaną naprawą , Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia stosownych
informacji gwarantowi pojazdu, a w przypadku utraty gwarancji ze względu na wykonywaną przez Wykonawcę
naprawę, zostanie obciążony kosztami ewentualnej nieuznanej naprawy gwarancyjnej

§5

Termin wykonania usług

1. Realizacja umowy nastąpi od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2016 r.

2. Termin  wykonania  usług  wynosi  maksymalnie  do  14  dni  kalendarzowych,  licząc  od  dnia  skutecznego
dostarczenia przez Zamawiającego zlecenia naprawy zgodnie z § 2 ust. 2 umowy;

3. Dopuszczalne jest wydłużenie terminu wykonania usługi z powodu uzasadnionych okoliczności niezależnych od
Wykonawcy lub w przypadku wydłużenia czasu oczekiwania na części zamienne, jeżeli część zamienna jest
importowana spoza granic kraju;



4. W  przypadku  gdy  Zamawiający  zgłosi  reklamację  co  do  przeprowadzonej  naprawy  Wykonawca  usunie
stwierdzone usterki w terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia reklamacji. W przypadku reklamacji transport
pojazdu  z/do  siedziby  Zamawiającego  oraz  ponowne  podstawienie  pojazdu  do  Stacji  Obsługi  Wydziału
Transportu  odbywa  się  na  koszt  Wykonawcy.  Obowiązek  zapewnienia  transportu  pojazdu  spoczywa  na
Wykonawcy.

§ 6

Gwarancja na wykonaną usługę

1. Na wykonaną usługę Wykonawca udzieli minimum 12 miesięcznej gwarancji, licząc od dnia obioru pojazdu  
i  podpisania  przez  strony  protokołu  stwierdzającego  wykonanie  naprawy  bez  wad,  
z  zastrzeżeniem,  że  w przypadku wyłączenia  gwarancji  producenta  pojazdu na  te  elementy,  które  zostały
wymienione  bądź  naprawione  w  ramach  niniejszej  usługi,  obowiązki  gwaranta  w  tym  zakresie  przejmuje
Wykonawca,  zgodnie z  warunkami udzielanej  gwarancji.  Okres obowiązywania gwarancji  na zastosowane  
w naprawie części jest nie krótszy niż okres gwarancji jaki zapewnia producent tych części. Z zastrzeżeniem
wydłużenia przez Wykonawce okresu gwarancji  na zamontowane części  zakupione i  zamontowane w celu
wykonania naprawy zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr ……… do umowy .

2. O wystąpieniu  wady  po  odbiorze,  której  usunięcie  podlega  wymienionej  w  ust.  1  gwarancji,  Zamawiający
powiadomi  Wykonawcę  za  pośrednictwem  drogi  e-mailowej  ………………………..,  wyszczególniając  rodzaj
zgłaszanej usterki.

3. Na  potrzeby  dokonania  naprawy  w  ramach  gwarancji,  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  odbioru  pojazdu  
z lokalizacji wskazanej w paragrafie 1 ust. 4 litera a) umowy na koszt Wykonawcy. Zamawiający każdorazowo
dokona odbioru pojazdu z miejsca świadczenia usługi.

4. W okresie obowiązywania gwarancji, pojazd będzie odbierany od Zamawiającego do naprawy nie później niż 
w ciągu 2 dni roboczych  licząc od dnia powiadomienia, tj. daty uwidocznionej na potwierdzeniu transmisji  
e – mailowej.

§ 7

Wynagrodzenie, wartość umowy i zasady płatności

1. Maksymalna  wartość  umowy  wynosi  …..........................  zł  brutto  (słownie:  ........................................
złotych.....................) w tym podatek VAT....%

2. Zamawiający zapłaci  Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustalone każdorazowo  
w pisemnym zleceniu, o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do kalkulacji wynagrodzenia na wykonanie usługi wg następujących składników
cenotwórczych:

1. kosztów robocizny (mechanika, elektryka, i inne prace) w kwocie …… złotych brutto za 1 roboczogodzinę;

2. koszt holowania  jeżeli dotyczy;

(a) w kwocie ………………… złotych brutto za jedną usługę holowania z lokalizacji  SO KWP Katowice ul.
Kilińskiego 25

(b) w kwocie ………………… złotych brutto za jedną usługę holowania z lokalizacji SO KWP Częstochowa
ul. Popiełuszki 5

(c) w kwocie ………………… złotych brutto za jedną usługę holowania z lokalizacji SO KWP Bielsko –
Biała ul. Rychlińskiego 17

(d) w kwocie ………………… złotych brutto za jedną usługę holowania z lokalizacji SO KWP Katowice  ul.
Lompy 19.

3. upust na części zamienne ……… od cen brutto ………………… określony w ofercie  z dnia ………………..
zgodnie z zapisami § 3 ust. 3 umowy. Zastosowanych do najniższych cen  ze platform internetowych.

4. cen ryczałtowych za wykonanie czynności wskazanych w formularzu cenowym dla danego zadania  który
stanowi złącznik nr ….. do  umowy. 

4. Zamawiający zapłaci  Wykonawcy wynagrodzenie wynikające ze zlecenia przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy w terminie 30 dni, licząc od daty doręczenia prawidłowo sporządzonej faktury VAT.

5. Na  fakturze  VAT  Wykonawca  dokona  rozdziału  wartości  oferowanej  kwoty  zlecenia  na  wartość  części
zamiennych (z ich wyszczególnieniem, stosując kryterium nazwy) i wartość roboczogodzin.

6. Dopuszcza się możliwość realizacji zamówienia o wartości niższej niż wymieniona w ust. 1.



§ 8

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150,00 zł za: 

a) każdy  rozpoczęty  dzień  opóźnienia  w  odebraniu  od  Zamawiającego  pojazdu  do  punktu  naprawy
Wykonawcy, o którym mowa w § 1 ust 4 litera c niniejszej umowy.

b) każdy rozpoczęty dzień opóźnienia przekazania kalkulacji w terminie, o której mowa w § 2 ust. 4 niniejszej
umowy.

c) każdy rozpoczęty dzień opóźnienia wykonania naprawy w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej
umowy.

d) każdy rozpoczęty dzień opóźnienia usunięcia  wad w terminie,  o których mowa w § 5 ust.  4 niniejszej
umowy. 

2. W przypadku przekroczenia 10% wartości umowy z tytułu naliczenia kar wskazanych  w § 8 ustęp 1 umowy
Zamawiający przysługuje prawo wypowiedzenia umowy.  

3. W przypadku wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto.

4. W przypadku stwierdzenia, iż transport pojazdu nie odbywał się z wykorzystaniem specjalistycznego pojazdu do
holowania i/lub niezgodnie z zapisami § 4 ust. 8 umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w
wysokości 1 000,00 zł. za każde stwierdzone naruszenie.

5. Wykonawca zapłaci każdorazowo 2000,00 zł kary w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że pojazd
zgłoszony do odbioru nie został faktycznie naprawiony we w skazanym terminie.

6. Wykonawca każdorazowo  zapłaci  Zamawiającemu 10.000,00  złotych  opłaty  sankcyjnej  z  tytułu  naruszenia
zapisów § 1 ust. 5 umowy oraz Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo wypowiedzenia umowę z winy
Wykonawcy. 

7. Wykonawca  każdorazowo  zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną  w  wysokości  2000,00  złotych  za
spowodowanie  szkody  wizerunku.   Przez  szkodę  wizerunkową  rozumie  się  każde  zdarzenie,  działanie,
zaniechanie, które miało negatywny wpływa na wizerunek Zamawiającego. 

8. W przypadku wypowiedzenia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci
Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto, z wyjątkiem wypowiedzenia w sytuacji
opisanej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

9. W przypadku opóźnienia płatności faktur VAT, Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych.

10. Postanowienia  §  8  ust.  1-7  nie  wyłączają  prawa  Zamawiającego  do  dochodzenia  od  Wykonawcy
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość
kar umownych.

11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potracenia wartości naliczonych kar umownych z faktury wystawionej
przez Wykonawcę po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy na piśmie o potrąceniu i jego wysokości.

§ 9

Odbiór pojazdu

1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie czynności odbioru nienależytego wykonania umowy,
w szczególności nieskutecznej lub niezgodnej z ustalonym zakresem naprawy, Zamawiający odstąpi od odbioru
i przyjęcia pojazdu. 

2. Z czynności odbioru zostanie spisany protokół odbioru podpisany przez przedstawicieli obu stron, przy czym
protokół odbioru stwierdzający wykonanie usług bez wad stanowi podstawę zapłaty wynagrodzenia umownego.
Wzór protokołu odbioru stanowi załącznik nr 2 do umowy. 

3. Za  termin  zakończenia  naprawy uznaje  się  termin  zgłoszenia  pojazdu  do  odbioru  po  naprawie.  na  adres
emaliowy § 11 ust. 1 umowy.  

4. Naprawiony pojazd zostanie odebrany w ciągu trzech dni roboczych  od zgłoszenia wskazanego w ust. 3. 

5. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do samodzielnego odbioru pojazdu z miejsca realizacji umowy.

§ 10



Odstąpienie od umowy i odstąpienie od wykonania usługi

1. Strony uzgadniają, że 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 powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wykonawca może
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

2. Odstąpienie od umowy wymagane jest w formie pisemnej.

3. Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca  w sposób rażący
nie wywiązuje się z postanowień umowy, w szczególności gdy naprawy lub usługi eksploatacyjne wykonywane
są wadliwie, powodując przedłużanie procedur odbioru pojazdu lub  w przypadku montażu części zamiennych o
nieodpowiedniej jakości lub pochodzących z nielegalnych źródeł.

4. Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  w  przypadku  przejęcia  kompetencji  Zamawiającego  w  zakresie
zaopatrzenia jednostek  Policji  w usługi  będące przedmiotem niniejszej  umowy przez jednostkę gospodarki
budżetowej.  Wykonawca  w  tym  przypadku  może  żądać  wyłącznie  wynagrodzenia  należnego  mu  z  tytułu
wykonania umowy (napraw) do dnia, w którym od umowy odstąpiono. 

§ 11

Przedstawiciele stron

1. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu niniejszej umowy oraz wyznaczoną do kontaktu w zakresie
napraw bieżących jest 

 ………….. tel. ……………………. e-mail ……………………………….

 …………………………….tel. ………………….. e-mail ………………………...

2. Przedstawicielem Wykonawcy jest ………………………………………………………..

3. Osobą upoważnioną do zatwierdzania całości dokumentacji związanej z przedmiotową umową jest Naczelnik
Wydziału Transportu KWP w Katowicach lub Z-ca Naczelnika Wydziału Transportu w Katowicach

§ 12

Zasady zmiany umowy

1. Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty cenowej,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na określonych warunkach:

1) dopuszczalne  jest  obniżenie  wynagrodzenia  Wykonawcy  przy  zachowaniu  zakresu  jego  świadczenia
umownego;

2) dopuszczalna jest zmiana płatnika należności wynikających z niniejszej umowy;

3) dopuszczalna jest zmiana podwykonawcy (podmiotu trzeciego) o którym mowa w § 1 ust. 7, na którego
zasoby  Wykonawca  powoływał  się,  na  zasadach  określonych  w  art.  26  ust.  2b,  w  celu  wykazania
spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  pod  warunkiem  wykazania  przez  Wykonawcę,  iż
proponowany  inny  podwykonawca  (lub  wykonawca  samodzielnie)  spełnia  dany  warunek  udziału  w
postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia;

4) dopuszczalne jest  powierzenie części  zamówienia podwykonawcy w przypadku, gdy oferta wykonawcy
realizującego usługi nie zawierała wskazania części, którą na etapie realizacji  zamówienia zamierza on
powierzyć  podwykonawcy.  Powierzenie  części  zamówienia  podwykonawcy  możliwe  jest  w  przypadku
wykazania przez Wykonawcę, że proponowana zmiana jest korzystna dla Zamawiającego, lub konieczna
jest dla prawidłowego lub terminowego wykonania usługi

2. Zmiana umowy na wniosek  Wykonawcy wymaga wykazania okoliczności  uprawniających do dokonania tej
zmiany i wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności tej zmiany. 

 

§13

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.



2. Wszelkie spory powstałe pomiędzy stronami wynikające z niniejszej umowy lub z nią związane, nie dające się
rozwiązać w sposób polubowny będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny właściwym dla siedziby
Zamawiającego .

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Zamawiający nie dopuszcza przeniesienia wierzytelności.
5. Umowę  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  z  których  każdy  stanowi  oryginał  

i po jednym z nich otrzymuje każda ze stron.

 

WYKONAWCA                                                                              ZAMAWIAJĄCY




