ZP-2380-134-38/2018

Załącznik nr 2 do SIWZ

U M O W A – WZÓR
zawarta w dniu .................... w Katowicach 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 ….........
zł o numerze NIP ............. i REGON ............
reprezentowanym przez:
.......................................
zwanym dalej „Wykonawcą”:
który w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-2380-134-38/2018, przeprowadzonego
w przetargu nieograniczonego, (art 39) zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, zawiera umowę następującej
treści:

§1
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług napraw silników spalinowych w pojazdów
służbowych, użytkowanych przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach oraz jednostki i komórki organizacyjne
podległe Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
2. Szczegółowy zakres prac, marek oraz modeli pojazdów znajduje się załączniku nr 3 do SIWZ opis przedmiotu
zamówienia stanowiący załącznik nr 2 do umowy.
3. Naprawy pojazdów będą realizowane systematycznie, w miarę bieżących potrzeb zamawiającego.
4. Zamawiający przez naprawę pojazdu uznaje przywrócenie silnika do pełnej sprawności technicznej z udzieloną
gwarancją na okres ….. miesięcy, zgodnie ze wskazaniem załącznika nr 1 do SIWZ. Okres gwarancji liczony będzie od
dnia dopuszczenia do ruchu pojazdu przez diagnostów Wydziału Transportu KWP w Katowicach po dokonanej
naprawie pojazdu.
5. Wykonawca wykona usługę własnymi siłami bez udziału podwykonawców / z udziałem podwykonawców, którym
zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia w zakresie .............................................…
6. 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.
7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy za zrealizowany zakres umowy wynikający
z ust. 5.
8. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty wraz z fakturą potwierdzające rozliczenie wykonawcy z
podwykonawcą za świadczenie usługi w zakresie wskazanym w § 1 ust 5 umowy.
9. Wykonawca zobowiązuje się, że będzie przez cały okres trwania umowy:
9.1 dysponował ogrodzonym placem o powierzchni gwarantującej jednoczesne zaparkowanie co najmniej 12 pojazdów
zamawiającego do 3,5 tony, 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)
9.2 posiadał aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
na kwotę nie mniejszą niż 400 000,00 PLN lub jej równowartość, do wglądu na każde żądanie Zamawiającego,
9.3 dysponował odpowiednim potencjałem technicznym, obejmującym:
9.3.1 stanowisko, znajdujące się w pomieszczeniu zamkniętym, umożliwiające naprawę mechaniczną pojazdu,
9.3.2 urządzenie komputerowe do diagnostyki samochodowej - tester diagnostyczny, do diagnozy co najmniej pięciu
marek takich jak: Fiat, Kia, Skoda, Peugeot, Opel.
9.3.4 urządzenie do obsługi klimatyzacji samochodowych,
9.3.5 urządzenie do ustawiania geometrii zawieszenia.
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9.4 dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i zapewniającymi należyte wykonanie zamówienia
zarówno ze względu na posiadane przeszkolenie i umiejętności, jak również z uwagi na ilość tych osób.
10. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do prawidłowości realizacji umowy, Zamawiający zastrzega sobie
w trakcie jej trwania możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej warsztatu w celu sprawdzenia stanu faktycznego,
polegającej na sprawdzeniu warsztatu samochodowego, wyposażenia zakładu oraz ważności polisy ubezpieczeniowej.
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości Zamawiający wypowie umowę z zastosowaniem kary
umownej wskazanej w § 7 ust. 2 umowy.
11. Czynności związane z dokonaniem naprawy pojazdów wykonawca zobowiązany jest wykonać osobami
zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, lub pracę tymczasową. W związku z powyższym wykonawca oświadcza,
że osoby wykonujące czynność polegającą na naprawie pojazdów wykonują pracownicy zatrudnieni 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. Brak przedłożenia niniejszej listy będzie miał prawo
naliczyć karę umowną zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 1.5 jak również wypowiedzieć umowę z winy wykonawcy.
12. W przypadku stwierdzenia przez zamawiającego, że wykonawca wykonuje usługę z naruszeniem zapisów ustępu 11
zamawiający będzie miał prawo naliczyć karę umowną zgodnie z § 7 ust. 11.
13. O każdej zmianie personalnej osób wymienionych w ust. 11 Wykonawca zobowiązany jest poinformować
Zamawiającego. Wykonawca będzie mógł wprowadzić do realizacji zamówienia nowe osoby dopiero po dokonaniu
zmiany u Zamawiającego.
14. Zmiany, o których mowa w ust. 13 wymagają przedłożenia Zamawiającemu, oświadczenia wykonawcy, że
wskazane osoby do wykonywania usługi są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, lub pracę tymczasową oraz
nowej listy.
15. Zamawiającemu w każdym momencie realizacji umowy przysługuje prawo do skontrolowania spełniania wymagań
przez wykonawcę w zakresie określonym ust. 11, 12 i 13.
16. 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.
§2
1. Wykonawca będzie dokonywał odbioru uszkodzonych pojazdów wymagających naprawy silnika wskazanych
z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach lub jednostek terenowych śląskiego garnizonu Policji wskazanych
przez zamawiającego. O miejscu odbioru uszkodzonego pojazdu decyduje upoważniony pracownik Wydziału
Transportu KWP w Katowicach. Po należytym wykonaniu usługi, wykonawca dostarczy pojazd do miejsca zgodnie
z lokalizacją wskazaną w stosownym zleceniu/upoważnieniu wystawionym dla każdej naprawy z osobna.
2. Pojazdy odbierane z jednostek terenowych garnizonu śląskiego i/lub KWP w Katowicach mogą zostać odebrane do
naprawy/dostarczone po naprawie w dni robocze w godzinach od 7:30 do 15:00. Dopuszcza się odebranie pojazdu
z jednostki terenowej i/lub KWP w Katowicach do naprawy i/lub jego dostarczenie po naprawie przez Wykonawcę po
godz. 15:00 w dni robocze oraz w dni wolne od pracy, po uzyskaniu wcześniejszej zgody Zamawiającego.
3. 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.
4. 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
z pojazdów poprzez przesłanie na adres mailowy ...............
5. W przypadku zlecenia podwykonawcy wykonania części lub całości danej naprawy Wykonawca ponosi wobec
Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prawidłową realizację zadania w zakresie określonym w ust. 4.
6. 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.
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§3
1. Odbiór pojazdu do naprawy z jednostki terenowej garnizonu śląskiego i/lub KWP w Katowicach wskazanej, jako
miejsce odbioru będzie dokonywany przy pomocy pojazdu holującego (laweta) w terminie do 3 dni roboczych, licząc
od dnia dostarczenia do Wykonawcy zlecenia (Załącznik nr 3) na wykonanie naprawy pojazdu.
2. Wykonawca dostarczy pojazd po naprawie przy pomocy pojazdu holującego (lawety) do lokalizacji wskazanej przez
Zamawiającego,w terminie do 3 dnia roboczego od zakończenia naprawy. O terminie zakończenia naprawy
Wykonawca poinformuje niezwłocznie Zamawiającego. W przypadku otrzymania kilku pojazdów do naprawy
i kumulacji terminu wykonanej naprawy (dzień po dniu), wykonawca zgłasza niniejszy fakty zamawiającemu
i dostarcza pojazdy w terminie 3 dni roboczych od terminu naprawy ostatniego pojazdu.
3. Wykonawca dokona kompleksowej naprawy pojazdu zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy w terminie 20 dni
roboczych liczonych od dnia odebrania pojazdu przez wykonawcę.
3.1 W przypadku kiedy Wykonawca jednorazowo będzie posiadał powyżej 6 pojazdów do naprawy będzie mógł
zwrócić się do Zamawiającego o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu naprawy pojazdów o dodatkowe dziesięć dni
roboczych dla danego pojazdu. W przypadku braku zgody Wykonawca zobligowany jest do wykonania w terminie 20
dni roboczych. W przypadku skorzystania wydłużenia terminu naprawy strony podpisują protokół w którym jest
wskazany model, nr rejestracyjny pojazdu oraz termin oddania naprawionego pojazdu. Brak danego protokołu będzie
skutkować naliczeniem kary umownej w wysokości 500 zł oraz będą miały zastosowania terminy wskazane w ust. 3
niniejszego paragrafu.
4. Na uzasadniony wniosek Wykonawcy Zamawiający może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu na dokonanie
naprawy.
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 dopuszcza możliwość dokonania regeneracji następujących części silnika z dostarczonego pojazdu:
głowicy silnika, turbosprężarki i wtryskiwacza paliwa. W przypadku wykonania regeneracji części wykonawca jest
zobligowany do przedłożenia gwarancji na wykonaną usługę regeneracji dla ww podzespołów, która wynosi minimum
24 miesięcy od dnia dopuszczenia pojazdu do ruchu.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania weryfikacji zamontowanych w procesie naprawy części, na
podstawie faktur zakupionych części przeznaczonych do naprawy danego silnika. W przypadku stwierdzenia
nieprawidłowości zamawiający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy i naliczenia stosownych kar
umownych wskazanych w § 7 ust. 2 umowy.
8. Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi kserokopię faktury źródłowej na zakup części użytych w procesie
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.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do bieżącej kontroli realizowanych usług napraw, która może zostać
przeprowadzona w warsztacie Wykonawcy, a także zastrzega sobie prawo do możliwości zażądania niezwłocznego
wglądu do dokumentacji fotograficznej dotyczącej procesu realizacji każdej naprawy. Przedmiotowa dokumentacja
fotograficzna winna być sporządzana na bieżąco dla każdego naprawianego pojazdu i przekazywana do Zamawiającego
w formie elektronicznej (na płytach CD) w okresach kwartalnych. Brak dokumentacji fotograficznej będzie skutkował
naliczeniem przez Zamawiającego kary umownej wskazanej § 7 ust. 3 umowy.
10. Transport pojazdu, realizowany przez Wykonawcę w związku ze zleconą realizacją naprawy, może być realizowany
tylko i wyłącznie przy pomocy pojazdu holującego (laweta).
11. W przypadku stwierdzenia, przy przekazaniu, iż transport pojazdu odbywałby się z wykorzystaniem pojazdu nie
przystosowanego do holowania zamawiający odmówi wydania pojazdów.
12. Wykonawca w terminie 1 dnia roboczego zobligowany jest do podstawienia nowego pojazdu umożliwiającego
holowania pojazdu. W przypadku przekroczenia niniejszego terminu zamawiający naliczy karę umowną w wysokości
150,00 zł za każdy dzień. W przypadku przekroczenia terminu o 5 dni roboczych zamawiający może wypowiedzieć
umowę z winy wykonawcy.
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13. W przypadku konieczności wykonania jazdy próbnej naprawionym pojazdem, drogą publiczną, koniecznym jest
poinformowanie o tym fakcie Zamawiającego. 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 .
14. 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.
15. Naprawa pojazdów będzie odbywać się pod adresem …………………………………….
§4
1. Na wykonane naprawy Wykonawca udzieli …... miesięcznej gwarancji liczonej od dnia dopuszczenia pojazdu do
ruchu.
2. Na części i materiały wykorzystywane do realizacji naprawy Wykonawca udzieli 24 – miesięcznej gwarancji i nie
krótszej niż gwarancja producenta.
3. W przypadku gdy Zamawiający zgłosi reklamację co do przeprowadzonej naprawy Wykonawca usunie stwierdzone
usterki w terminie 10 dni roboczych od zgłoszenia reklamacji. W przypadku reklamacji transport pojazdu z/do siedziby
Zamawiającego oraz ponowne podstawienie pojazdu z /do danej jednostki KPP/KMP odbywa się na koszt Wykonawcy.
Obowiązek zapewnienia transportu pojazdu spoczywa na Wykonawcy.
§5
1. Wykonawca po realizacji naprawy dostarcza Zamawiającemu:
 fakturę za wykonana usługę w dniu przekazania zamawiającemu pojazdu do odbioru po naprawie,



na żądanie kopie faktur źródłowych na zakup części i materiałów zastosowanych w procesie naprawy pojazdu (lub
inne dokumenty zgodnie z § 3 ust. 9 umowy)
 gwarancje za regenerowaną turbosprężarkę, głowicy silnika oraz wtryskiwacza paliwa.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonaną usługę w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury wystawionej po
dokonaniu odbioru naprawianego pojazdu. W przypadku wykonywania części lub całości naprawy przez
podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest wraz z fakturą przedłożyć oświadczenie podwykonawcy o dokonaniu
rozliczeń finansowych pomiędzy nim a Wykonawcą.
3. Za datę dokonania płatności strony będą uważały datę przekazania przez Zamawiającego polecenia przelewu do
banku.
§6
1. Umowa obowiązuje od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2019 r, lecz nie dłużej niż do wykorzystania kwoty,
o której mowa w ust. 2 pkt.
2. Maksymalna wartość zamówienia wynosi ….......................... zł brutto (słownie: ........................................
złotych .....................) w tym podatek VAT....%
3. Cena ryczałtowa (zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy) za naprawę silnika dla
pojazdu marki:
3.1
Alfa Romeo 1750TBI 200KM 2011r wynosi
……………. zł brutto;
3.2
Chevrolet Aveo 2005r 1.2 i 1.4 benzyna wynosi
……………. zł brutto;
3.3
Fiat Bravo II 1.9JTD 150KM wynosi
……………. zł brutto;
3.4
Fiat Ducato 2008r 3.0JTD 160KM wynosi
……………. zł brutto;
3.5
Hyundai i30 2011r 1.6CRDI wynosi
……………. zł brutto;
3.6
Hyundai i30 2014r 1.6benz 88kW wynosi
……………. zł brutto;
3.7
Kia Cee’d 2007r 2.0CRDI 140KM wynosi
……………. zł brutto;
3.8
Kia Cee’d 2013r 1.6CRDI wynosi
……………. zł brutto;
3.9
Kia Cee’d 2014r 1.6GDI wynosi
……………. zł brutto;
3.10
Opel Astra II 2006r 1.6 16V wynosi
……………. zł brutto;
3.11
Opel Astra III 2012r 1.6 85kW wynosi
……………. zł brutto;
3.12
Opel Astra III 2012r 1.7DTI 76kW wynosi
……………. zł brutto;
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3.13
Opel Astra IV 2013r 1.6 85kW wynosi
……………. zł brutto;
3.14
Opel Insignia 2013r 2.0TURBO 162kW wynosi
……………. zł brutto;
3.15
Peugeot Partner 2005r 1.4 benz 55kW wynosi
……………. zł brutto;
3.16
Renault Master 2011r 2.5dCI 107kW wynosi
……………. zł brutto;
3.17
Renault Trafic 2009r 2.5dCI 107kW wynosi
……………. zł brutto;
3.18
Skoda Octavia I 2006r 1.6b 75kW wynosi
……………. zł brutto;
4. W cenie ryczałtowej usługi naprawy silnika zawiera się transport pojazdu oraz mycie pojazdu wewnątrz i zewnątrz
po wykonanej usłudze.
5. Dopuszcza się możliwość realizacji zamówienia o wartości niższej niż wymieniona w ust. 2 i 3.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości naprawianych pojazdów wskazanych w formularzu ofertowym
z zastrzeżeniem, że wartość umowy nie zostanie zwiększona.
§7
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150,00 zł za:
1.1 każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w odebraniu od Zamawiającego uszkodzonego pojazdu do punktu naprawy
Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust 1 niniejszej umowy. W przypadku przekroczenia terminu o 15 dni roboczych
zamawiający może wypowiedzieć umowę z winy wykonawcy i naliczyć karę umowną wskazaną w ust. 2 niniejszego
paragrafu.
1.2 każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostarczeniu do Zamawiającego naprawionego pojazdu z punktu naprawy
Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy. W przypadku przekroczenia terminu o 15 dni roboczych
zamawiający może wypowiedzieć umowę z winy wykonawcy i naliczyć karę umowną wskazaną w ust. 2 niniejszego
paragrafu.
1.3 każdy rozpoczęty dzień opóźnienia wykonania naprawy w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 4 niniejszej umowy.
W przypadku przekroczenia terminu o 15 dni roboczych zamawiający może wypowiedzieć umowę z winy wykonawcy
i naliczyć karę umowną wskazaną w ust. 2 niniejszego paragrafu.
1.4 każdy rozpoczęty dzień opóźnienia usunięcia wad w terminie, o których mowa w § 4 ust. 3 niniejszej umowy.
W przypadku przekroczenia terminu o 15 dni roboczych zamawiający może wypowiedzieć umowę z winy wykonawcy
i naliczyć karę umowną wskazaną w ust. 2 niniejszego paragrafu.
1.5 każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającego listy osób zatrudnionych, o którym mowa
w § 1 ust 11 niniejszej umowy. W przypadku przekroczenia terminu o 15 dni roboczych zamawiający może
wypowiedzieć umowę z winy wykonawcy i naliczyć karę umowną wskazaną w ust. 2 niniejszego paragrafu.
2. 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.
3. W przypadku nie wywiązywania się z postanowień niniejszej umowy nieobjętych, karami umownymi oraz §3 ust. 10
zamawiający każdorazowo naliczy Wykonawcy karę w wysokości 500,00 zł.
4. 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.
5. Wykonawca każdorazowo zapłaci Zamawiającemu 10.000,00 złotych opłaty sankcyjnej z tytułu naruszenia zapisów
§ 1 ust. 16 umowy oraz Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo wypowiedzenia umowę z winy Wykonawcy.
6. 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.
7. W przypadku wypowiedzenia 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.
8. W przypadku opóźnienia płatności faktur VAT, Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych.
9. Postanowienia § 7 ust. 1-6 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia wartości naliczonych kar umownych z faktur wystawianych
przez Wykonawcę po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy na piśmie o potrąceniu i jego wysokości.
11. 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
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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.
§8
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:
1.1 stawki podatku od towarów i usług;
1.2 wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia
10 października 2002r. O minimalnych wynagrodzeniu za pracę;
1.3 zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotnemu;
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, który przedłoży stosowne
dokumenty wskazujące na zaistnienie jednego z powyższych zdarzeń.
§9
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności.
2. Zastrzega się, że bez zgody Zamawiającego nie dopuszcza się przeniesienia wierzytelności na osoby trzecie.
§ 10
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.
§ 11
1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
2. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd miejscowego
dla Zamawiającego.
§ 12
1. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu zawarcia umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania
umowy w wysokości 10% wartości określonej w § 6 ust. 2 umowy tj. kwotę ……. zł słownie: …….
2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie .......................................
3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pieniądzu, zabezpieczenie to będzie ulokowane na rachunku bankowym
NBP O/O Katowice nr 91 1010 1212 0050 5013 9120 0000.
3.1) 70% zabezpieczenia na kwotę ……….. złotych zostanie zwrócone na rachunek Wykonawcy zgodnie z art. 151
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w terminie 30 dni od dnia wykonania całego zamówienia (ostatnia
dostawa) i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
3.2) 30 % zabezpieczenia na kwotę ……….. złotych zostanie zwrócone na rachunek Wykonawcy zgodnie z art. 151
ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych w terminie 15 dni upływie okresu rękojmi.
4. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż w formie pieniężnej,
zabezpieczenie należytego wykonania umowy powinno być wniesione w jednej z dwóch form:
a) w formie jednego dokumentu:
4.1) 100% zabezpieczenia na kwotę ........... złotych z terminem obowiązywania od dnia zawarcia umowy do
dnia ............. i zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zostanie zwrócone lub zwolnione
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
4.2) w przypadku należytego wykonania umowy 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy
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co stanowi kwotę …......... złotych zostanie wniesione najpóźniej od dnia ostatniego dowodu wykonania usługi
z terminem obowiązywania do dnia ........... i zgodnie z art. 151 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zostanie
zwrócone lub zwolnione nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. Rękojmia obejmuje okres 2 lat
od dnia dostarczenia ostatniego naprawianego pojazdu – wykonanej usługi.
b) w formie dwóch dokumentów:
4.3) 70% zabezpieczenia na kwotę ............. złotych z terminem obowiązywania od dnia zawarcia umowy do
dnia ................. i zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zostanie zwrócone lub zwolnione
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
4.4) 30% zabezpieczenia na kwotę ............ złotych z terminem obowiązywania od dnia zawarcia umowy do
dnia ................ i zgodnie z art. 151 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zostanie zwrócone lub zwolnione nie
później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. Rękojmia obejmuje okres 2 lat od dnia dostarczenia
ostatniego naprawianego pojazdu – wykonanej usługi.
5. Zabezpieczenie służy pokryciu kosztów z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.
§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, jeden
Zamawiający.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załącznik nr 3 do umowy

……………………………..
/jednostka/

…………………………………..
/miejscowość, data/

ZLECENIE
NA

NR …….

NAPRAWĘ PO JAZ D U S Ł U Ż B O WE G O
/PO USZKODZONYM ŚLINIKU/

Niniejszym zlecam wykonanie naprawy pojazdu służbowego:
marka pojazdu:
…………………………………………………………………
nr rejestracyjny pojazdu: …………………………………………………………………
szkoda z dnia:
…………………………………………………………………

Warsztat naprawczy zgodnie z zawartą umową:

…………………………………………..
/podpis osoby zlecającej - Kierownika jednostki/

