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U M O W A – W Z Ó R

zawarta w dniu ....................  w mieście Katowice pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji  w Katowicach,  40-038
Katowice ul. 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:
......................wpisanym  do  .............  w  ...............  pod  numerem  .............  z  kapitałem  zakładowym  w  wysokości
o numerze NIP ............. i REGON ............
reprezentowanym przez:
.......................................
zwany dalej „Wykonawcą”.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień
publicznych w trybie przetargu nieograniczonego art.39 ustawy Pzp zawarto umowę następującej treści:

§ 1
1.  Przedmiotem  umowy  jest  wykonywanie  usług  mycia  pojazdów  specjalnych/ciężarowych  i  łodzi  motorowych
będących w użytkowaniu OPP w Katowicach - zwanej dalej „Odbiorcą usługi”. Wykaz pojazdów uprawnionych do
realizacji usług w myjni Wykonawcy określa załącznik nr 1 do umowy. Wartości jednostkowe dla każdego z pojazdów
określone zostały w wypełnionym przez Wykonawcę w trakcie postępowania Załączniku nr 1 do SIWZ – formularzu
ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
2. Zamawiający przewiduje dla każdego pojazdu/łodzi wykonanie usługi mycia 1 (jeden) raz w miesiącu, przy czym
zastrzega, że usługa mycia łodzi odbywać się będzie tylko w okresie od czerwca do września każdego roku trwania
umowy. Liczba zrealizowanych usług będzie zależna od potrzeb Odbiorcy usługi i posiadanych środków finansowych
Zamawiającego.  Niewykorzystanie przez Zamawiającego maksymalnej  wartości  umowy dla zadania o której  mowa
w § 3 ust.1, w razie mniejszych potrzeb Odbiorcy usługi nie może być podstawą, roszczeń ze strony Wykonawcy.
3.  Zamawiający  przewiduje  możliwość  zwiększenia  lub  zmniejszenia  ilości  pojazdów  przeznaczonych  do  mycia.
W przypadku zwiększenia lub zmniejszenia ilości pojazdów ulega zmianie ilość myć poszczególnych pojazdów, które
nie mogą przekroczyć wartości umowy, o której mowa w § 3 ust. 1.
4.  Zmiana ilości  pojazdów do mycia  nie  wymaga formy pisemnej  –  aneksu.  Wykonawca zostanie  powiadomiony
o zmianie ilości pojazdów drogą faksową bądź e-mailową przez upoważnionego pracownika zgodnie z § 4 ust. 2.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości myć poszczególnych pojazdów przy
czym ograniczeniem będzie ogólna wartość kwotowa określona w § 3 umowy.
6.  Lokalizację  myjni  określa  formularz  ofertowy stanowiący załącznik  nr  2  do  umowy (odpowiednio  dla  danego
zadania).  W  przypadku  mycia  pojazdów  za  pomocą  myjni  mobilnej  (parowej)  na  terenie  OPP  w Katowicach,
Zamawiający zastrzega, że nie zapewnia przyłącza wody i prądu.
7.  Minimalny  czas  pracy  całorocznej  myjni  co  najmniej  5  dni  w  tygodniu  oraz  co  najmniej  7  godzin  dziennie
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku mycia pojazdów za pomocą myjni mobilnej (parowej) na
terenie OPP w Katowicach Zamawiający informuje, ze usługa winna odbywać się w dni robocze (od poniedziałku do
piątku  z  wyłączeniem dni  ustawowo wolnych  od  pracy),  a  Wykonawca  o  planowanym myciu  pojazdów zostanie
poinformowany telefonicznie na nr ...................lub drogą elektroniczną na adres ...................  z min. jednodniowym
wyprzedzeniem.
8. Wykonawca zobowiązany jest do mycia pojazdów służbowych poza kolejnością bezpośrednio po jego podstawieniu
bez wcześniejszego uzgadniania terminu przyjazdu na myjnie.
9. Mycie pojazdów będzie polegało na zewnętrznym myciu nadwozi obejmującym m.in. następujące czynności:
1. mycie wstępne,
2. mycie zasadnicze z użyciem środka myjącego,
3. płukanie.
10.  Zamawiający  zastrzega  iż  kierowca  pojazdu  przeznaczonego  do  mycia  nie  wykonuje  żadnych  czynności
związanych z usługą poza prowadzeniem pojazdu służbowego na terenie myjni.
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11. Przed opuszczeniem myjni osoba korzystająca z usług Wykonawcy w imieniu Odbiorcy usługi, zobowiązana jest
każdorazowo do potwierdzenia własnym czytelnym podpisem faktu wykonania usługi. Złożenie czytelnego podpisu
przez osobę korzystającą z usługi, jest równoznaczne z odebraniem usługi Wykonawcy bez żadnych zastrzeżeń.
12. W czasie realizacji usługi Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zgodną z umową realizację zamówienia oraz
ewentualne szkody powstałe w trakcie wykonywania usługi zwłaszcza przy myciu pojazdów wyposażonych w lampy
zespolone i oznakowanie policyjne.
13. Wykonawca wykona usługę własnymi siłami bez udziału podwykonawców / z udziałem podwykonawców, którym
zamierza powierzyć wykonanie .............................................…
14. 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.
15. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy za zrealizowany zakres umowy wynikający
z ust. 13.
16.  Powierzenie  wykonania  części  lub  całości  przedmiotu  zamówienia  podwykonawcy wymaga  uprzedniej  zgody
Zamawiającego.
17.  Czynności  związane  z  realizacją  usługi  Wykonawca  zobowiązany  jest  wykonać  osobami  zatrudnionymi  na
podstawie  umowy  o  pracę,  lub  pracę  tymczasową. W  związku  z  powyższym  Wykonawca  oświadcza,  że osoby
wykonujące czynności wchodzące w zakres  mycia pojazdów zgodnie z pkt. 9  były zatrudnione  na podstawie umowy
o pracę  lub pracę tymczasową  zgodnie z Wykazem Osób Zatrudnionych. Wykonawca najpóźniej w terminie 5 dniu
roboczych od dnia zawarcia umowy przekaże uprawnionemu pracownikowi zamawiającego z Wydziału Transportu
KWP w Katowicach wykaz osób zatrudnionych. W przypadku nie przedłożenia niniejszej listy Zamawiający będzie
miał  prawo  naliczyć  karę  umowną zgodnie  z  §  6  ust.  2  jak  również  wypowiedzieć  umowę z  winy Wykonawcy.
W przypadku kiedy Wykonawca będzie realizował usługę osobiście składa oświadczenie,  iż do realizacji niniejszej
usługi nie będą wykonywane czynności  wymagające posiadania pracownika zatrudnionego na umowę o pracę,  lub
pracę tymczasową. Niniejsze oświadczenie stanowi załącznik do umowy.
18. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca wykonuje usługę z naruszeniem zapisów ust. 17
Zamawiający będzie miał prawo naliczyć karę umowną zgodnie z § 6 ust. 3.
19.  O  każdej  zmianie  personalnej  osób  wymienionych  w  ust.  17  Wykonawca  zobowiązany  jest  poinformować
Zamawiającego. Wykonawca będzie mógł wprowadzić do realizacji zamówienia nowe osoby dopiero po dokonaniu
zmiany u Zamawiającego.
20.  Zmiany,  o  których  mowa  w  ust.  19  wymagają  przedłożenia  Zamawiającemu,  oświadczenia  Wykonawcy,  że
wskazane osoby do wykonywania usługi są zatrudnione  na podstawie umowy o pracę,  lub pracę tymczasową oraz
nowej listy.
21. Zamawiającemu w każdym momencie realizacji umowy przysługuje prawo do skontrolowania spełniania wymagań
przez Wykonawcę w zakresie określonym w ust. 17-19. Kontrola dopuszcza wymóg przedłożenia - do wglądu - kopi
zanonimizowanych umów o pracę oraz zanonimizowanych dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez
pracodawcę do ubezpieczeń potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego
podwykonawcę..
21.1  Anonimizacja  umów  o  pracę  oraz  dowodów  potwierdzających  zgłoszenie  pracownika  przez  pracodawcę  do
ubezpieczeń,  powinna  zostać  przeprowadzona  w  sposób  zapewniający  ochronę  danych  osobowych  pracowników,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. pozbawionych danych osobowych
pracowników w szczególności: imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.
21.2 W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę
lub dalszego podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję
Pracy.
22.  W przypadku powierzenia wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany
jest dostarczyć dokumenty potwierdzające rozliczenie Wykonawcy z podwykonawcą.

§ 2
Umowa będzie obowiązywać od dnia zawarcia do 30.06.2019 r.
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§ 3
1. Maksymalna wartość brutto przedmiotu umowy wynosi: ..………………...... PLN w tym stawka .... % podatku VAT
(słownie: ……............................……) i jest zgodna z wysokością środków przeznaczonych na realizację zamówienia
podaną na otwarciu ofert.)
2. Dopuszcza się możliwość realizacji zamówienia o wartości niższej niż wymieniona w ust. 1

§ 4
1. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Odbiorcą usługi i nadzorującym należyte wykonanie
umowy będzie …………………………………….. tel. ……………….., e-mail ……………………
2.  Upoważnionym  pracownikiem  ze  strony  Zamawiającego  nadzorującym  przebieg  realizacji  umowy  będzie:
…………………………………….. tel. ………….……, e-mail ……………… 

§ 5
1. Strony ustalają, że rozliczenie za wykonane usługi nastąpi na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT
po  zakończeniu  każdego  miesiąca  kalendarzowego.  Wykonawca  wystawi  fakturę  w  oparciu  o  wykaz  pojazdów
uprawnionych  do  mycia  (zał.  Nr  1  do  umowy)   będący  jednocześnie  zestawieniem do  faktury  zawierający  datę
wykonania usługi, rodzaj usługi, numer rejestracyjny pojazdu oraz czytelny podpis kierującego pojazdem.
2.  Wykonawca  wystawi  fakturę  na  adres  Zamawiającego:  Komenda  Wojewódzka  Policji  w  Katowicach,  40-038
Katowice ul. Lompy 19, NIP 634-013-79-13, płatną przelewem w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury, na
konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Wykonawca przesyła wystawioną fakturę bezpośrednio na adres odbiorcy
usługi.
3.  Podstawę  zapłaty  należności  będzie  stanowiła  prawidłowo  wystawiona  faktura  VAT  wraz  z  dołączonym
zestawieniem wykonanych usług, opatrzonym pisemnym potwierdzeniem prawidłowości jego rozliczenia na  fakturze
przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. Wzór zestawienia wykonanych usług stanowi załącznik nr  3  do
umowy, który jest sporządzany przez Wykonawcę usługi.
4. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie przez Wykonawcę wierzytelności wynikających z niniejszej umowy
na osoby trzecie.
5. Rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą będą odbywały się w złotych polskich.

§ 6
1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej:
1.1 za nienależyte wykonanie usług w wysokości 20% wartości danej nienależycie wykonanej usługi;
1.2 za wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości
20% wartości brutto, o której mowa w § 3 ust.1 dla danego zadania.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 50,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostarczeniu  Zamawiającemu
listy osób zatrudnionych,  lub oświadczenia o braku zatrudnienia o którym mowa w § 1 ust  17 niniejszej  umowy.
W przypadku przekroczenia terminu o 15 dni roboczych Zamawiający może wypowiedzieć umowę z winy Wykonawcy
i naliczyć karę umowną wskazaną w ust. 1 niniejszego paragrafu.
3.  Za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących usługi Zamawiającemu na podstawie umowy
o pracę lub umowy tymczasowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy – Zamawiającemu będzie przysługiwało
prawo naliczenia kary umownej w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie
przepisów  o  minimalnym  wynagrodzeniu  za  pracę  (obowiązujących  w  chwili  stwierdzenia  przez  Zamawiającego
niedopełnienia  przez  Wykonawcę  wymogu  zatrudniania  Pracowników  świadczących  usługi  na  podstawie  umowy
o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji  umowy,  w których nie
dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę wskazaną w wykazie osób zatrudnionych.
4.  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.

3/5



ZP-2380-175-9,56/2017              Załącznik nr 2 do SIWZ

5. Zamawiający może wypowiedzieć umowę w przypadku dwukrotnego stwierdzenia nienależytego lub niezgodnego
z umową lub złożoną ofertą wykonania usługi.
6. Niezależnie od kar wymienionych w ust. 1 stronom przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych
prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 7
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy,  lub  dalsze  wykonywanie  umowy  może  zagrozić
istotnemu  interesowi  bezpieczeństwa  państwa  lub  bezpieczeństwu  publicznemu,  Zamawiający  może  odstąpić  od
umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 8
1. Zastrzega się niedopuszczalność przeniesienia wierzytelności bez zgody Zamawiającego.
2. Dopuszcza się zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług
b) wysokości  minimalnego wynagrodzenia  za pracę albo  wysokości  minimalnej  stawki  godzinowej,  ustalonych na
podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 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. W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo
zamówień publicznych.
4. Spory powstałe w tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny dla
siedziby Zamawiającego.
5.  Umowę  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  jeden  egzemplarz  dla  Wykonawcy  i  jeden
egzemplarz dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:
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Załącznik nr 1 do umowy

WYKAZ
pojazdów służbowych uprawnionych do mycia

będący 
ZESTAWIENIEM

WYKONANYCH USŁUG MYCIA POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH ZA OKRES
OD DNIA …........................... DO DNIA …......................................

ADRES MYJNI :.........................................................................................................................

Lp. Rodzaj pojazdu (ciężarowy,
specjalny, łódź)

Nr rejestracyjny pojazdu

MYCIE

UwagiData wykonaniausługi
mycia

Czytelny podpis
kierującego pojazdem

służbowym

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
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