
ZP-2380-134-38/1428/2018    Katowice dnia 21.05.2018 r.

Egz. pojedynczy

Komenda  Wojewódzka  Policji  w  Katowicach  informuje,  że  na  podstawie  art.  38  ust. 4  ustawy  Prawo
zamówień  publicznych  modyfikuje  zapisy  dokumentacji  postępowania  prowadzonego  w trybie  przetargu
nieograniczonego na: „Kompleksowe naprawy uszkodzonych silników w pojazdach służbowych – postępowanie
nr 2” w zakresie załącznika nr 2 do SIWZ – wzór umowy w następującym zakresie:

Zapisy przed modyfikacją Zapisy po modyfikacji

§ 1 ust. 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.

§ 1 ust. 1
Przedmiotem  zamówienia  jest  świadczenie
kompleksowych  usług  napraw  silników  spalinowych  w
pojazdach służbowych,  użytkowanych  przez  Komendę
Wojewódzką  Policji  w  Katowicach  oraz  jednostki  i
komórki  organizacyjne  podległe  Komendzie
Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

§ 1 ust. 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.

§ 1 ust. 10
10.  W  przypadku  jakichkolwiek  wątpliwości  co  do
prawidłowości realizacji  umowy, Zamawiający zastrzega
sobie  w trakcie  jej  trwania  możliwość  przeprowadzenia
oględzin 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.

§ 1 ust. 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.

§ 1 ust. 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.  Za  brak  przedłożenia  niniejszej  listy
Zamawiający  będzie  miał  prawo naliczyć  karę  umowną
zgodnie z § 7 ust.  1 pkt 1.5 jak również wypowiedzieć
umowę z winy Wykonawcy.

§ 3 ust. 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

§ 3 ust. 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
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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.

naprawy  w terminie  20  dni  roboczych.  W  przypadku
skorzystania  z  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.

§ 3 ust. 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. 

§ 3 ust. 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  i  pochodzić  z  bieżącej  produkcji.
Zamawiający  dopuszcza  po  uprzednim  uzgodnieniu
możliwość użycia innych części niż wymienione powyżej.

§ 5 ust. 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. 

§ 5 ust. 2
Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonaną usługę w 
terminie 30 dni od daty otrzymania poprawnie 
wystawionej faktury, 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. 

§ 6 ust. 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.

§ 6 ust. 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.

§ 7 ust. 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.

§ 7 ust. 1.3
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia wykonania naprawy w
terminie, o którym mowa w § 3 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.

§ 7 ust. 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.

§ 7 ust. 3
W  przypadku  nie  wywiązywania  się  z  postanowień
niniejszej umowy nieobjętych, karami umownymi oraz §3
ust.  9  Zamawiający  każdorazowo  naliczy  Wykonawcy
karę w wysokości 500,00 zł.

§ 7 ust. 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.

zapis usunięty
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§ 7 ust. 8
W  przypadku  opóźnienia  płatności  faktur  VAT,
Wykonawcy  przysługuje  prawo  naliczenia  odsetek
ustawowych.

zapis usunięty

Zmodyfikowany dokument tj. wzór umowy (zał. nr 2 do SIWZ) stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Jednocześnie Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że na podstawie art. 11c, art. 12a oraz
art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuje zapisy dokumentacji przetargowej ww. postępowania
w zakresie terminu składania ofert  do  przedmiotowego postępowania na dzień  24.05.2018 r.,  na  godz.  11:00.
Przesunięciu ulega również termin otwarcia ofert na dzień 24.05.2018 r., na godz. 11:30.

Wyk. 1 egz. M.K.
zamieszczona na stronie internetowej KWP Katowice
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