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Załącznik nr 5.2 do siwz

WZÓR
(CZĘŚĆ II i IV)
UMOWA Nr ZZ - .............. /2019
zawarta w dniu……………….. w Szczecinie pomiędzy:
Skarbem Państwa-Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie, ul. Małopolska 47,
70-515 Szczecin, NIP 851-030-96-92, REGON 810903040
reprezentowanym przez:
dr. Marka Jasztala - Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie,
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a ..........................................., działającą pod nazwą .................................................... z siedzibą
w..........................................., zarejestrowaną przez ………………………………..………………
pod numerem ...................... , NIP ………..................…..…, REGON ………................…………
reprezentowaną przez: ................................,
zwanym dalej „Wykonawcą”.
§ 1.
Podstawa prawna
Oferta Wykonawcy została wybrana w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 i nast. ustawy
z dna 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwana
dalej „ustawą”.

1.

2.
3.

4.

5.

§ 2.
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy (dalej-„Umowa”) jest świadczenie usługi (dalej łącznie jako- „Usługi”)
polegającej
na
wykonaniu
regeneracji
i/lub
naprawie,
wymianie
………………………………………
podzespołów
(zwanego
dalej„podzespołem”)
samochodowych do sprzętu transportowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.
Miejscem wykonywania usługi jest warsztat zlokalizowany w ………...............………......…..,
przy ul. ………………………………………………………………………………..……………………
Wykonawca zobowiązuje się wykonywać usługę z należytą starannością, przy przestrzeganiu
obowiązujących przepisów oraz wiedzy technicznej jak również z definicją APRA (Automotive
Parts Rebuilders Association- Stowarzyszenia Regenerujących Części Motoryzacyjne)regeneracja to odbudowa używanej części pojazdu, przeprowadzona zgodnie z ogólnie
przyjętymi zasadami sztuki inżynierskiej. Część poddana wszystkim etapom procesu
regeneracji powinna odzyskać funkcje odpowiadające nowemu produktowi.
Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane uprawnienia do wykonania prac określonych
w umowie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, a także odpowiednią wiedzą
oraz doświadczeniem w tym zakresie i zobowiązuje się do wykonania usługi zgodnie ze sztuką
i wiedzą techniczną.
Wykonawca oświadcza, że osoby wykonujące usługę w jego imieniu posiadają niezbędną
wiedzę i doświadczenie.
§ 3.
Zakres i zasady świadczenia usług
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1. Usługi będą wykonywane sukcesywnie w miarę potrzeb, każdorazowo na podstawie
indywidualnych zleceń podpisanych przez Naczelnika Wydziału Transportu KWP w Szczecinie
określających ilość i podzespół przeznaczony do regeneracji, składanych pocztą elektroniczną
na adres Wykonawcy:.....................................................................................................................
2. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę w ciągu ......................dni
roboczych, licząc od dnia otrzymania zlecenia wraz z pojazdem w którym występuje
uszkodzony podzespół do regeneracji, w rozumieniu art. 111 § 2 Kodeksu cywilnego.
3. Odbiór pojazdu wraz z podzespołem po regeneracji odbywać się będzie każdorazowo na
podstawie faktury (z podaniem numeru niniejszej umowy oraz numeru zlecenia, którego
dotyczy), wystawionej przez Wykonawcę zgodnie z treścią zlecenia przez pracownika/ów
Zamawiającego upoważnionego/nych do jego przyjęcia.
4. Części zamienne oraz materiały eksploatacyjne służące do regeneracji i/lub naprawy, wymiany
podzespołów sprzętu transportowego niezbędne do realizacji usługi muszą być nowe,
nieregenerowane, dopuszczone do obrotu, spełniające wszystkie obowiązujące normy, wolne od
wad, stanowiące wyłączną własność Wykonawcy i nie obciążone prawami osób trzecich.
5. Wykonawca dokona regeneracji i/lub naprawy podzespołu ze sprzętu transportowego
Zamawiającego poprzez przywrócenie jego pełnej sprawności technicznej, zgodnie z technologią
naprawy oraz instrukcją obsługi producenta sprzętu transportowego, z zachowaniem jego
pierwotnych parametrów techniczno-użytkowych.
6. Faktyczna ilość usług zlecanych Wykonawcy wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb
Zamawiającego. Określona ilość usług w załączniku nr 1 do umowy – formularz asortymentowo
- cenowo- ofertowy, jest wielkością szacunkową, która w trakcie realizacji umowy może ulec
zmianie, zgodnie z rzeczywistymi potrzebami Zamawiającego. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą
przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Usługi będą wykonywane
sukcesywnie i zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego, a nie wykorzystanie kwoty
umowy nie może być podstawą do roszczeń ze strony Wykonawcy.
7. Gwarancja udzielona na wykonaną usługę będzie nie krótsza niż 12 miesięcy od momentu
bezusterkowego odbioru.
8. Zamawiający wymaga umieszczenia
przez Wykonawcę w składanej ofercie cenowej
następujących danych :
a. - wskazania okresu udzielanej gwarancji na wykonaną usługę,
b. - wskazania czasu realizacji usługi (odpowiednio dla danej części do której składa jest
oferta).
9. Dotyczy wszystkich części – Wykonawca zależnie od składanej oferty do danej części musi
dokładnie określić położenie warsztatu z podaniem dokładnego adresu (kod pocztowy, miasto,
ulica, numer).
10. Regenerowany i/lub naprawiany podzespół będzie zabezpieczony przed kradzieżą oraz
dostępem osób nie działających w imieniu Wykonawcy w czasie całego okresu realizacji
regeneracji.
11. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres obowiązywania umowy
aktualnej, opłaconej polisy potwierdzającej ubezpieczenie Wykonawcy od wszelkich zdarzeń,
za które z uwagi na swoją działalność związaną z przedmiotem umowy ponosi
odpowiedzialność cywilną oraz obejmującej kradzież, utratę, uszkodzenie lub zniszczenie
podzespołu powierzonego do naprawy w ramach umowy.
12. W odniesieniu do części II i IV wykonanie usługi dla każdego podzespołu regenerowanego
wraz z pojazdem będzie odbywało się w następujący sposób:
a. Zamawiający dostarczy pojazd wraz z podzespołem podlegającym usłudze do
warsztatu wykonawcy we własnym zakresie i na własny koszt w dni robocze tj. od
poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00;
b. podstawą wykonania usługi będzie zlecenie
załącznik nr 2b do umowy
dostarczony do warsztatu Wykonawcy, wraz z pojazdem i podzespołem do
regeneracji. Zlecenie stanowi dokument potwierdzający przejęcie przez Wykonawcę
pieczy nad przekazanym do naprawy pojazdem i podzespołem regenerowanym i/ lub
naprawianym;
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13.

14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.

c. Wykonawca informuje telefonicznie przedstawiciela Zamawiającego o wykonaniu
usługi i możliwości odbioru pojazdu wraz z podzespołem po regeneracji;
d. po wykonanej usłudze Zamawiający odbierze pojazd wraz z podzespołem po
regeneracji z siedziby Wykonawcy na własny koszt. Potwierdzeniem bezusterkowego
odbioru jest podpisanie przez Zamawiającego oraz Wykonawcę zlecenia naprawy
w części zdawczo-odbiorczej.
W przypadku ujawnienia innych uszkodzeń i niesprawności nie objętych zleceniem
Wykonawca przesyła kosztorys naprawy będący załącznikiem nr 3 do umowy ze
wskazaniem zwiększonego zakresu naprawy, przy czym terminy wykonania usługi są
analogiczne.
Zamawiający wystawi dodatkowe zlecenie wykonania usługi na ujawnione uszkodzenia
i niesprawności nieobjęte pierwszym zleceniem, z uwzględnieniem zmian zakresu i sposobu
naprawy podzespołu regenerowanego.
W przypadku gdy Zamawiający wprowadzi zmiany w kosztorysie, Wykonawca zobowiązuje się
do przesłania ostatecznego kosztorysu wykonania usługi regeneracji i/ lub naprawy
podzespołu zgodnego ze zleceniem pierwotnym oraz ze zleceniami dodatkowymi z
uwzględnieniem informacji o zmianach zakresu i sposobu regeneracji podzespołu
przekazanego przez Naczelnika Wydziału Transportu KWP w Szczecinie.
Wykonawca przystąpi do wykonania usługi regeneracji wyłącznie po zatwierdzeniu kosztorysu
naprawy przez Kierownictwo Wydziału Transportu KWP w Szczecinie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia wykonanej usługi w przypadku
stwierdzenia przy odbiorze przez jego przedstawicieli, że wykonana jest ona nieprawidłowo
lub niezgodnie z postanowieniami umowy.
Odmowa przyjęcia wykonanej usługi będzie traktowana jako brak realizacji zlecenia
z przewidzianymi w umowie sankcjami przewidzianymi w § 8 ust. 1 pkt.b.
Naprawy będą wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie umiejętności
i doświadczenie zawodowe.
Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części usługi Podwykonawcy –
warsztatowi wyspecjalizowanemu w danym obszarze usług przy czym Wykonawca będzie
zobowiązany udzielać każdorazowo wszelkich informacji dotyczących podwykonawcy
zwłaszcza miejsca regeneracji i/lub naprawy podzespołu.
Wykonawca odpowiada za czynności własne oraz osób, z których pomocą będzie wykonywał
zobowiązanie wynikające z umowy lub którym wykonanie tych zobowiązań powierzy.
W przypadku realizacji umowy z udziałem podwykonawców, Wykonawca odpowiadać będzie
wobec Zamawiającego za wszelkie działania lub zaniechania swoich podwykonawców jak za
swoje działania lub zaniechania.
§ 4.
Prawa i obowiązki Zamawiającego

1. W przypadku wykrycia w okresie gwarancji wad w dostarczonym podzespole po regeneracji
Zamawiający ma prawo do przesłania protokołu zgłoszenia reklamacji, którego wzór stanowi
załącznik nr 4 do umowy.
2. Ilości wskazane w załączniku nr 1 do umowy określają szacunkowe potrzeby Zamawiającego
w okresie obowiązywania umowy, nie stanowiąc zobowiązania dla Zamawiającego do jego
pełnej realizacji, ani też podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń
odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania całości przedmiotu zamówienia.
3. Faktyczna wielkość zamówień składanych w ramach umowy wynikać będzie z rzeczywistych
potrzeb Zamawiającego w tym zakresie, w ramach kwoty, o której mowa w § 7 ust. 1.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania dokumentów potwierdzających,
że wszystkie części użyte do wykonania regeneracji podzespołu były fabrycznie nowe
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5.

6.

5.
6.

7.

i dopuszczone do obrotu jak również spełniają wszelkie wymagania techniczne zgodne
z polskimi normami i przepisami UE.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z regeneracji podzespołu bez ponoszenia
kosztów za przeprowadzenie wstępnej oceny podzespołu w przypadku braku możliwości jego
zregenerowania i/lub zasadności ekonomicznej regeneracji podzespołu tj. koszt regeneracji
przekracza kwotę zakupu nowego podzespołu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem
natychmiastowym, z sankcjami przewidzianymi w § 8 ust 1 pkt. a w przypadku naruszenia
postanowień umowy przez Wykonawcę, a w szczególności w przypadku:
a) niedostarczenia dokumentów, o których mowa w ust. 4,
b) co najmniej trzykrotnego opóźnienia w okresie obowiązywania niniejszej umowy
w dostawie podzespołu po regeneracji, która trwa każdorazowo powyżej ................ dni
roboczych licząc od następnego dnia roboczego od złożenia przez Zamawiającego
zlecenia,
c) co najmniej trzykrotnej w okresie obowiązywania niniejszej umowy dostawy podzespołu po
regeneracji, w którym stwierdzone zostały wady jakościowe.
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy wystąpi istotna zmiana
okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
Zamawiający zobowiązuje się do:
a) terminowej zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy,
b) uczestnictwa w rozmowach, które okażą się niezbędne dla właściwego wykonania umowy.
Przedstawicielami Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą i składania zamówień są:
w Szczecinie: Zdzisław Rychlik – tel. 91 82 16 141,
e-mail: zdzisław.rychlik@sc.policja.gov.pl,
lub inna osoba wskazana przez Naczelnika Wydziału Transportu KWP w Szczecinie.

§ 5.
Prawa i obowiązki Wykonawcy
1. Do momentu odbioru podzespołu po regeneracji przez Zamawiającego, Wykonawca ponosi
w tym czasie ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym jego
uszkodzeniem lub utratą.
2. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres obowiązywania umowy,
opłaconej polisy potwierdzającej ubezpieczenie Wykonawcy od wszelkich zdarzeń, za które
z uwagi na prowadzoną działalność związaną z przedmiotem umowy ponosi odpowiedzialność
cywilną obejmującą kradzież, uszkodzenie lub zniszczenie powierzonych podzespołów do
naprawy w ramach umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do:
a) niezmienności cen wynikających z treści załącznika nr 1 do umowy przez cały okres
trwania umowy,
b) niewystawiania jednej faktury VAT do kilku złożonych zamówień,
c) realizacji umowy z należytą starannością.
d) nieujawniania informacji uzyskanych w wyniku realizacji umowy.
4. Wykonawca gwarantuje, że przez cały okres trwania umowy dysponował będzie urządzeniami
i narzędziami niezbędnymi do realizacji usługi.
5. Wykonawca gwarantuje wykonanie usługi regeneracji podzespołu zgodnie z zaleceniami
producenta dla danego podzespołu.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części usługi podwykonawcyWykonawca odpowiada za czynności powierzone podwykonawcy, z którego pomocą będzie
wykonywał zobowiązanie wynikające z umowy lub któremu wykonanie tych zobowiązań
powierzył.
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7. W przypadku realizacji umowy z udziałem podwykonawców, Wykonawca odpowiadać będzie
wobec Zamawiającego za wszelkie działania lub zaniechania swoich podwykonawców jak za
swoje działania lub zaniechania.
8. W przypadku, gdy na skutek wadliwego wykonania usługi regeneracji podzespołu będacego
integralną częścią pojazdu Zamawiającego, w którym to podzespół po regeneracji zostanie
zamontowany ulegnie z tej przyczyny uszkodzeniu - Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia
wszelkich kosztów związanych z późniejszymi naprawami pojazdu Zamawiającego.
9. Materiały użyte w czasie regeneracji podzespołów, a stanowiące zagrożenie dla środowiska
naturalnego zostaną zutylizowane przez Wykonawcę
10. Przedstawicielami Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym są:
a) ………………………………….………… tel .………………………….…………
fax ………………..……………………….e-mail: …...........................................
b) ………………………………….………… tel .………………………………………
fax …………………………… .…………e-mail: …………………………..............
§ 6.
Rękojmia, gwarancja i reklamacja
1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy zostanie rozszerzona przez udzielenie gwarancji jakości.
2. Wykonawca udziela ……… miesięcznej gwarancji jakości na dostarczony przez siebie
podzespół po regeneracji, licząc od daty wystawienia faktury VAT.
3. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu
umowy niezależnie od uprawnień przysługujących z tytułu gwarancji.
4. Podstawą do składania reklamacji będzie podanie przez Zamawiającego w protokole
zgłoszenia reklamacji (załącznik nr 4 do umowy) daty i numeru faktury VAT na podstawie
której podzespół został odebrany od Wykonawcy.
5. Wykonawca zobowiązuje się w terminie nie przekraczającym 7 dni roboczych rozpatrzyć
złożoną reklamację, przesłać w formie pisemnej jej wynik oraz w zależności od jej wyniku
dostarczyć Zamawiającemu podzespół regenerowany wolny od wad lub podzespół
reklamowany.
6. Odmowa uznania reklamacji przez Wykonawcę może nastąpić tylko w przypadku uszkodzenia
podzespołu regenerowanego z ewidentnej winy Zamawiającego, udowodnionej przez
Wykonawcę.
7. Brak rozpatrzenia reklamacji przez Wykonawcę w terminie określonym w ust. 5 oznacza
uznanie reklamacji z jednoczesnym naliczaniem kar umownych określonych §8 ust 1 pkt. c).
8. Na wymieniony lub naprawiony w ramach reklamacji podzespół wykonawca udziela
identycznego okresu gwarancji jak określonej w ust 2 niniejszego paragrafu.
9. Wszelkie koszty związane z reklamacją, włącznie z kosztami transportu, ponosi Wykonawca.
§ 7.
Warunki płatności
1. Wartość umowy określa się na kwotę ……………………………………….……….. zł brutto
(słownie: …………………………………………………………………….………………….... ).
2. Przedmiot umowy realizowany będzie zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy.
3. Rozliczenie zamówienia odbywać się będzie w polskich złotych.
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4. Ceny jednostkowe sprzedaży brutto wykonanej usługi regeneracji wynikać będą z cen
jednostkowych brutto zaoferowanych w formularzu asortymentowo - cenowym zgodnie z ofertą
Wykonawcy, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
5. Płatność faktury nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia
Zamawiającemu oryginału prawidłowo wystawionej pod względem merytorycznym, formalnym
i rachunkowym faktury VAT.
6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego przez bank.
7. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie przelewu wierzytelności wynikających
z realizacji niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.
8. Wartość, o której mowa w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją umowy, w tym
podatek VAT w stawce zgodnej z obowiązującymi przepisami.
9. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany ceny zawartej w ofercie w przypadku zmiany stawki
podatku VAT zgodnie z obowiązującym stanem prawnym przy zachowaniu cen jednostkowych
netto.
10.
Dopuszcza się zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku
zmiany:
a) wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5
ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne pod warunkiem
wykazania przez Wykonawcę, że zmiany, o których mowa w pkt. a) i b) 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 usługę.
§ 8.
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
odszkodowanie w formie kar umownych z następujących tytułów oraz w następujących
wysokościach:
a) w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zapłaci
On Zamawiającemu karę w wysokości 10% wartości umowy, o której mowa w § 7 ust.1.
b) Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną za opóźnienie w wykonaniu usługi
w wysokości 1 % wartości niezrealizowanego zlecenia brutto za każdy rozpoczęty dzień
roboczy opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 2,w sumie jednak nie
więcej niż 10% wartości niezrealizowanego zlecenia,
c) Zamawiający obciąży Wykonawcę za opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji w wysokości
1% wartości zlecenia na dany podzespół, który był przedmiotem reklamacji, za każdy
rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 6 ust. 5,
w sumie jednak nie więcej niż 10% wartości reklamowanego podzespołu.
2. Jeżeli po upływie .............. dni roboczych licząc od następnego dnia roboczego od złożenia
przez Zamawiającego zlecenia, zlecenie nie zostało przez Wykonawcę zrealizowane,
to Zamawiający odbierze od Wykonawcy podzespół i przekaże go do regeneracji innemu
warsztatowi i obciąży ewentualną różnicą w cenie brutto Wykonawcę. W tej sytuacji
Wykonawca nie ma prawa do wynagrodzenia.
3. Zamawiający oświadcza, że wystawi Wykonawcy notę obciążeniową zawierającą szczegółowe
naliczenia kwot w przypadku sytuacji, o których mowa w § 8 ust 1.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącania kar umownych z płatności za fakturę.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
§ 9.
6
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Zmiany postanowień zawartej umowy
1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach i na
określonych poniżej warunkach:
a) zmiana cen jednostkowych może jedynie wyniknąć z ewentualnej urzędowej zmiany stawki
podatku VAT, jednak wówczas wartość umowy nie ulega zmianie,
b) podatek VAT zostanie zapłacony zgodnie ze stawką podatku obowiązującą na dzień powstania obowiązku podatkowego i w tym zakresie podlega automatycznej waloryzacji bez
konieczności zmiany umowy,
c) dopuszczalne jest obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu zakresu jego
świadczenia umownego,
d) wysokość 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 ,
e) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne pod warunkiem wykazania
przez Wykonawcę, że zmiany, o których mowa w pkt. d) i e) 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 usługę,
f) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian
samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy).
§ 10.
Postanowienia końcowe
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Umowa obowiązuje przez 24 miesiące od daty jej podpisania bądź do wyczerpania ilości
regeneracji podzespołów lub kwoty zawartej w umowie.
Wykonawca nie będzie rościł żadnych praw, w przypadku gdy Zamawiający dokona zleceń
o łącznej wartości mniejszej, niż kwota wynikająca z wartości umowy.
W przypadku wyczerpania kwoty wskazanej w § 7 ust. 1 przed upływem określonego
terminu zobowiązanie wygasa. Zamawiający zawiadamia o powyższym Wykonawcę w formie
pisemnej.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, który zadeklaruje w ofercie zatrudnienie przy
realizacji usługi regeneracji osoby niepełnosprawnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia
1997
r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2016
poz. 2046 z późn. zm. ), na podstawie stosunku pracy(umowy o pracę w rozumieniu przepisów
Kodeksu pracy) w wymiarze pełnego wymiaru czasu pracy, na cały okres realizacji umowy, za
co Wykonawca otrzymał dodatkowe punkty do kryterium wyboru oferty:
a) przedłożył Zamawiającemu zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 3 uPzp oświadczenie
o zatrudnieniu przy realizacji zadania osoby niepełnosprawnej w rozumieniu art. 22 § 1
ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) lub
analogicznych przepisów państw członkowskich UE, EOG, na cały okres realizacji usługi na
podstawie umowy o pracę z podaniem terminów ważności umowy oraz funkcji jaką będzie
pełniła osoba niepełnosprawna, nie później niż trzy dni po podpisaniu umowy ;
b) przedłożył Zamawiającemu na każde jego żądanie, na każdym etapie realizacji usługi
regeneracji stosownych dokumentów potwierdzających zatrudnienie przy realizacji usług
osoby niepełnosprawnej zgodnie z zapisami pkt. 1 wzoru umowy.
Żaden przepis niniejszej umowy nie może być interpretowany jako dający Wykonawcy
uprawnienia do świadczenia usług na zasadach wyłączności.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
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7.

W sprawach spornych, po wyczerpaniu polubownego załatwienia sporu, władnym do
rozstrzygnięcia jest Sąd Powszechny w Szczecinie.
8.
Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy, trzy dla Zamawiającego.
9.
Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w
postaci aneksu, podpisanego przez obie strony.
§11.
Klauzula adresowa
1. Strony ustalają następujące adresy do korespondencji:
a) Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie ul. Małopolska 47;
70-515 Szczecin.
b) Wykonawca:……………………………………………………………...……………………………
2. Strony mają obowiązek wzajemnego powiadamiania o każdej zmianie adresu do korespondencji
określonego w ust. 1. Jeżeli Wykonawca nie powiadomi Zamawiającego o zmianie adresu,
korespondencję kierowaną pod adresem Wykonawcy w ust. 1 uważać się będzie za doręczoną
prawidłowo.

Załącznik nr 1 – formularz asortymentowo-cenowy
Załącznik nr 2b - wzór zlecenie regeneracji-naprawy z pojazdem
Załącznik nr 3 - wzór kosztorys naprawy
Załącznik nr 4 - wzór protokół zgłoszenia reklamacji

.................….....
Zamawiający

...........…...............
Wykonawca
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