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Załącznik nr 9.1 do siwz
UMOWA Nr ZZ - .......... /2020

zawarta w dniu .......................... 2020r. 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........................................... prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ...............................
z siedzibą w .................................... wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej 
przez ..................................... pod numerem ........................... NIP.................                                               
REGON..........................
reprezentowanym 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 dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz.1843 ze zmianami), zwanej dalej „ ustawą”

§ 2.
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest wykonywanie kompleksowych napraw pojazdów  powypadkowych obejmujących
swym zakresem między innymi naprawy blachrsko-lakiernicze, mechaniczne, elektromechaniczne oraz inne,
które nastąpiły w wyniku szkód komunikacyjnych lub innych zdarzeń losowych i dewastacji w  w pojazdach
służbowych Policji będących w użytkowaniu KWP w Szczecinie, w warsztacie zlokalizowanym w ............
……….............., przy ul. .................……….........…

2. Pojazdy, których dotyczą postanowienia niniejszej umowy wymienione zostały w załączniku nr 1 do umowy 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w ww. wykazie pojazdów, co nie będzie stanowiło naruszenia

postanowień umowy i nie będzie wymagało sporządzenia aneksu. W przypadku dokonania zmiany w wykazie
pojazdów Zamawiający przekaże Wykonawcy na piśmie zmodyfikowany wykaz.

4. Przekazanie pojazdu do naprawy oraz jego odbiór będzie odbywał się na podstawie zlecenia naprawy gotów-
kowej lub zlecenia naprawy bezgotówkowej podpisanego przez Naczelnika Wydziału Transportu  KWP w
Szczecinie - załącznik nr 2 i 3 do umowy. Zlecenie stanowi dokument potwierdzający przejęcie przez Wyko-
nawcę pełnej odpowiedzialności za powierzony do naprawy sprzęt transportowy.

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot zamówienia z należytą starannością, przy przestrzeganiu
obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zaleceń pro-
ducentów pojazdów. 

6. Wykonawca dokona naprawy sprzętu transportowego poprzez przywrócenie jego pełnej sprawności technicznej,
zgodnie z technologią naprawy oraz instrukcją obsługi producenta sprzętu transportowego, z zachowaniem jego
pierwotnych parametrów techniczno-użytkowych, a obsługę techniczną wykona zgodnie z zaleceniami produ-
centa sprzętu transportowego.

7. 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 przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką i wiedzą techniczną.

8. Wykonawca oświadcza, że osoby świadczące usługi w jego imieniu i wykonujące wszelkie czynności przy reali-
zacji przedmiotu umowy posiadają niezbędną wiedzę, umiejętności i doświadczenie.

§ 3.
Tryb świadczenia usług

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy na podstawie dwóch rodzajów zleceń:
1) rozliczanych bezpośrednio przez Zamawiającego (zwanych dalej gotówkowymi)
2) rozliczanych na podstawie wystawionej przez Zamawiającego cesji odszkodowania ze wskazanym na tej

cesji ubezpieczycielem (zwanych dalej bezgotówkowymi)

2. Realizacja zleceń gotówkowych:
1) Zamawiający podstawi pojazd do warsztatu Wykonawcy we własnym zakresie.
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2) Podstawą wykonania usługi będzie  zlecenie naprawy gotówkowej podpisane przez Naczelnika Wydziału
Transportu.

3) Wykonawca w ciągu trzech dni roboczych od daty przyjęcia pojazdu do naprawy prześle do zatwierdzenia
Zamawiającemu  drogą  mailową  na  adres:  robert.makowski@sc.policja.gov.pl oraz
zbigniew.kawecki@sc.policja.gov.pl lub faksem nr 47-78-16-134 kosztorys naprawy, który musi:
-  być sporządzonym w oparciu o program AUDATEX, EUROTAX, lub  inny powszechnie używany i
akceptowany przez towarzystwa ubezpieczeniowe program do kosztorysowania napraw pojazdów
- zawierać czasochłonność wykonania napraw - nie wyższą niż wielkości określone w ww. programach
- wyszczególniać ceny zakupu wszystkich części, podzespołów, elementów niezbędnych do kompleksowej
naprawy
- zawierać propozycję terminu wykonania całości naprawy pod klucz określonego w dniach roboczych
- wskazywać nr zlecenia Zamawiającego oraz markę i nr rejestracyjny pojazdu, którego dotyczy.   

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 
- wprowadzenia zmian w otrzymanym kosztorysie. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do ich
uwzględnienia  poprzez  przeliczenie  kosztorysu  i  ponowne  jego  przesłanie  celem uzyskania  akceptacji
Zamawiającego
- ustalenia w porozumieniu z Wykonawcą innego aniżeli zaproponowany termin wykonania naprawy, który
jednocześnie z akceptacją kosztorysu zostanie każdorazowo określony datą ostatecznego odbioru pojazdu.
Powiadomienie  wykonawcy  o  tym  fakcie  nastąpi  telefonicznie,  faxem…………...  lub  mailowo
………………...najpóźniej następnego dnia po dniu zatwierdzenia kosztorysu.

5) Zaopatrzenie w materiały i  części zamienne niezbędne do wykonania naprawy zapewni Wykonawca  w
uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego zwłaszcza w przypadku stosowania materiałów i części
nieoryginalnych, tzw. zamienników.

6) Podstawą do zapłaty za części zamienne wykorzystane do naprawy będzie kopia faktury ich zakupu,  przy
czym wartość części nie może być wyższa niż wykazana uprzednio w kosztorysie naprawy. Zamawiający
uwzględni ceny części bez upustu/rabatu przyznanego podczas ich zakupu Wykonawcy.

7) Za transport części wykorzystywanych do naprawy pojazdu Zamawiającego odpowiada Wykonawca we
własnym  zakresie  w  ramach  realizacji  zlecenia.  Jedynym  wyjątkiem  gdy  Zamawiający  dopuszcza
wykazanie w kosztorysie kosztów transportu jest sytuacja, w której Zamawiający dokonał samodzielnie
wyboru określonej części wraz z kosztem jej sprowadzenia do warsztatu Wykonawcy.

8) W  przypadku  ujawnienia  uszkodzeń  dodatkowych,  nieujętych  w  kosztorysie  zatwierdzonym  przez
Zamawiającego a wykrytych w czasie naprawy, Wykonawca powiadomi Zamawiającego drogą mailową na
adres:  robert.makowski@sc.policja.gov.pl oraz  zbigniew.kawecki@sc.policja.gov.pl lub faksem nr  47-78-
16-134 Jeżeli  ujawnione  w  ten  sposób  uszkodzenia  zostały  pominięte  w  kosztorysie  ze  względów
uzasadnionych brakiem możliwości ich wykrycia na etapie kosztorysowania, Zamawiający uwzględni je w
rozliczeniu  za  naprawę.  Jeżeli  ich  pominięcie  było  wynikiem  omyłki,  niewystarczająco  dokładnymi
oględzinami itp, czyli zawinionymi wyłącznie przez Wykonawcę, Zamawiający rozliczy naprawę zgodnie z
zatwierdzonym kosztorysem.

9) Za prace dodatkowe, wykraczające poza zatwierdzony kosztorys, wykonane bez zgody Zamawiającego,
Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia.

10) W przypadku wystąpienia w czasie naprawy sytuacji nieprzewidzianych takich jak ujawnienie poważnych
uszkodzeń, długie oczekiwanie na dostawę części, inne – mających wpływ na konieczność wydłużenia
terminu realizacji  usługi,  Wykonawca obowiązany jest  powiadomić  Zamawiającego drogą  mailowa na
adres:  robert.makowski@sc.policja.gov.pl oraz  zbigniew.kawecki@sc.policja.gov.pl, lub faksem nr  47-78-
16-134 o  przewidywanym  terminie  wykonania  usługi,  wraz  z  konkretnym  wskazaniem  powodu  jego
przedłużenia. Zamawiający w ustaleniu z Wykonawcą określi nową datę ostatecznego odbioru pojazdu.

11) Zamawiający  uwzględni  konieczność  wydłużenia  terminu naprawy z  powodu oczekiwania  na  dostawę
części jedynie wtedy gdy Wykonawca w swoim powiadomieniu wykaże, iż co najmniej trzech wskazanych
z nazwy firmy sprzedawców w woj zachodniopomorskim nie posiada danej części na stanie. 

12) Podstawą do rozliczenia usługi  naprawy będzie oryginał  faktury VAT wystawiony przez Wykonawcę z
załączonym kosztorysem wykonanej naprawy wraz z kopiami faktur za zakup użytych w naprawie części
zamiennych, przekazane Zamawiającemu w dniu odbioru pojazdu.

13) Wykonawca poinformuje telefonicznie przedstawiciela Zamawiającego o wykonaniu usługi i możliwości
odbioru sprzętu transportowego pod nr tel. 47-78-16-111 lub 47-78-29-585

14) Pracownik Zamawiającego przy odbiorze pojazdu z warsztatu Wykonawcy dokona odbioru usługi w formie
oględzin pod kątem należytego wykonania naprawy, zgodności z ustalonym zakresem naprawy oraz z oceną
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prawidłowości  oznakowania,  dochowania  ustalonego  terminu  i  potwierdzi  odbiór  pojazdu  na  zleceniu
naprawy. 

15) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia wykonanej usługi w przypadku stwierdzenia
podczas odbioru nieprawidłowo wykonanej usługi, uszkodzeń lub wad.

3  .   Realizacja zleceń bezgotówkowych:      
1) Zamawiający podstawi pojazd do warsztatu Wykonawcy we własnym zakresie.
2) Podstawą wykonania usługi będzie cesja odszkodowania i  zlecenie naprawy bezgotówkowej podpisane

przez  Naczelnika  Wydziału  Transportu  wraz  z  załączoną  oceną  techniczną  towarzystwa
ubezpieczeniowego 

3) Wykonawca w  ciągu trzech dni roboczych od daty przyjęcia pojazdu do naprawy sporządzi kosztorys
naprawczy  i  prześle  go  do  wskazanego  w cesji  towarzystwa  ubezpieczeniowego  w celu  otrzymania
akceptacji kosztorysu oraz  potwierdzenia przyjęcia odpowiedzialności, którą wraz z  propozycją terminu
wykonania całości naprawy pod klucz określonego w dniach roboczych  przekaże zamawiającemu  drogą
mailową na adres: robert.makowski@sc.policja.gov.pl oraz zbigniew.kawecki@sc.policja.gov.pl lub faksem
nr 47-78-16-134

4) W  przypadku  ujawnienia  uszkodzeń  dodatkowych,  nie  uwzględnionych  w  załączonym  do  cesji
kosztorysie, Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego  drogą mailową na adres:
robert.makowski@sc.policja.gov.pl oraz zbigniew.kawecki@sc.policja.gov.pl, lub faksem nr 47-78-16-134
o  stwierdzonych  dodatkowych  uszkodzeniach,  ewentualnie  nowej  propozycji  terminu  zakończenia
naprawy a następnie do załatwienia formalności z tym związanych z likwidującym szkodę towarzystwem
ubezpieczeniowym.

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 
- wprowadzenia zmian w kosztorysie ubezpieczyciela. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do
ich uwzględnienia poprzez przeliczenie kosztorysu i ponowne jego przesłanie celem uzyskania akceptacji
ubezpieczyciela
- ustalenia w porozumieniu z Wykonawcą innego aniżeli zaproponowany termin wykonania naprawy, który
po  akceptacji  ubezpieczyciela  zostanie  każdorazowo  określony  datą  ostatecznego  odbioru  pojazdu.
Powiadomienie  Wykonawcy  o  tym  fakcie  nastąpi  telefonicznie………….,  faxem……….  lub
mailowo……….. najpóźniej następnego dnia po otrzymaniu przez zamawiającego zweryfikowanego przez
ubezpieczyciela kosztorysu.

6) Zaopatrzenie w materiały i części zamienne niezbędne do wykonania naprawy zapewni Wykonawca.
7) W przypadku wystąpienia w czasie naprawy sytuacji nieprzewidzianych takich jak ujawnienie poważnych

uszkodzeń,  długie  oczekiwanie  na  dostawę  części,  inne  –  mające  wpływ na  konieczność  wydłużenia
terminu  realizacji  usługi,  Wykonawca  obowiązany  jest  powiadomić  Zamawiającego  mailem
robert.makowski@sc.policja.gov.pl oraz  zbigniew.kawecki@sc.policja.gov.pl lub faksem  47-78-16-134 o
przewidywanym terminie wykonania usługi, wraz z konkretnym wskazaniem powodu jego przedłużenia.
Zamawiający w ustaleniu z Wykonawcą określi nową datę ostatecznego odbioru pojazdu.

8) Zamawiający  uwzględni  konieczność  wydłużenia  terminu naprawy z  powodu oczekiwania  na  dostawę
części jedynie wtedy gdy Wykonawca w swoim powiadomieniu wykaże, iż co najmniej trzech wskazanych
z nazwy firmy sprzedawców w woj. zachodniopomorskim nie posiada danej części na stanie. 

9) Wykonawca na podstawie cesji  zobowiązany będzie do ostatecznego rozliczenia faktur za wykonanie
usługi z towarzystwem ubezpieczeniowym bez pośrednictwa Zamawiającego.

10) Kopię  faktury  VAT  wystawionej  przez  Wykonawcę  z  załączonym  kosztorysem  wykonanej  naprawy
Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z naprawionym pojazdem (na fakturze należy wyszczególnić
nr cesji, markę i nr rejestracyjny pojazdu oraz nr szkody nadany przez ubezpieczyciela). 

11) Wykonawca poinformuje telefonicznie przedstawiciela Zamawiającego o wykonaniu usługi i możliwości
odbioru sprzętu transportowego pod nr tel. 47-78-16-111 lub 47-78-29-585

12) Pracownik Zamawiającego przy odbiorze pojazdu z warsztatu Wykonawcy dokona odbioru usługi w formie
oględzin pod kątem należytego wykonania naprawy, zgodności z ustalonym zakresem naprawy oraz z oceną
prawidłowości  oznakowania,  dochowania  ustalonego  terminu  i  potwierdza  odbiór  pojazdu  na  zleceniu
naprawy. 

13) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia wykonanej usługi w przypadku stwierdzenia
przy odbiorze nieprawidłowo wykonanej usługi, uszkodzeń lub wad.
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§ 4.
Prawa i obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) odbioru wybranych, wymienionych w trakcie naprawy części, po wcześniejszym uprzedzeniu Wykonawcy.
2) kontrolowania sposobu wykonania naprawy na każdym etapie prac,
3) składania  reklamacji  w  przedmiocie  zamówienia  na protokole zgłoszenia reklamacji stanowiącym

załącznik nr 4 do umowy 
4) podejmowania ostatecznej decyzji o naprawie, zakresie oraz rodzaju wykorzystanych części (oryginalne

czy zamienniki) pojazdu  
5) rezygnacji z naprawy, bez ponoszenia kosztów za przeprowadzone wstępne ustalenia związane z wyceną

kosztów naprawy i przechowywanie pojazdu na terenie warsztatu Wykonawcy
6) przeprowadzenia wizji lokalnej warsztatu w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do prawidłowości

realizacji umowy w celu sprawdzenia stanu faktycznego warsztatu samochodowego, wyposażenia zakładu
oraz ważności polisy ubezpieczeniowej.

2. Zamawiający zobowiązuje się do:
1) terminowej zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy,
2) uczestnictwa w rozmowach, które okażą się niezbędne dla właściwego wykonania umowy.

3. Przedstawicielem Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą jest: p.....…………………...
4.  Osobami  upoważnionymi  do  zatwierdzania  całości  dokumentacji  związanej  z  przedmiotową  umową  są

Naczelnik oraz Zastępca Naczelnika Wydziału Transportu KWP w Szczecinie.

§ 5.

Prawa i obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się do:

1) traktowania wszelkich informacji uzyskanych w wyniku realizacji umowy jako poufne,
2) niezmienności stawki wynikającej z § 7 ust. 2 umowy w całym okresie jej obowiązywania, 
3) naprawienia  oznakowania  naprawionych  pojazdów  elementami  odblaskowymi,  zgodnie  z

obowiązującymi w Policji wzorami,
4) utylizacji  odpadów  wytworzonych  w  trakcie  naprawy  oraz  ponoszenia  wszelkich  kosztów  z  tym

związanych,
5) wykonania  naprawy  na  jak  najwyższym  poziomie  zgodnie  z  obowiązującymi  procesami

technologicznymi z zachowaniem gwarancji otrzymanych podczas zakupu pojazdu,
6) przekazania naprawionego samochodu w stanie czystości i porządku,
7) należytego  zabezpieczenia  samochodów  przekazanych  do  naprawy  w  sposób  uniemożliwiający

powiększanie się szkód,
8) ponoszenia pełnej odpowiedzialności materialnej za powierzone pojazdy i ich wyposażenie od momentu

dostarczenia  pojazdu  do  Wykonawcy  do  czasu  odbioru  przez  Zamawiającego,  w  szczególności  za
zniszczenie, kradzież, włamanie, pożar lub inne zdarzenia do pełnej wysokości powstałej szkody,

9) spełniania  warunków  określonych  w  siwz  oraz  załączniku  do  umowy  nr  6  w  całym  okresie
obowiązywania umowy .

10) posiadania, przez cały okres obowiązywania umowy, ważnej opłaconej polisy, na kwotę nie mniejszą  niż
300 000 zł, 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 pojazdów powierzonych do naprawy w ramach umowy i przedstawiania
jej na każde wezwania zamawiającego.

11)  obowiązkowego przedstawienia (bez wezwania Zamawiającego) opłaconej polisy ubezpieczeniowej lub
jej kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem w sytuacji, gdy polisa ubezpieczeniowa straci
ważność w trakcie trwania umowy. 

12) w  przypadku  korzystania  z  podwykonawstwa,  udzielania  na  żądanie  Zamawiającego  wszelkich
informacji dotyczących, która część zlecenia zostanie powierzona i jakiemu podwykonawcy. 

13) W przypadku realizacji części naprawy w siedzibie podwykonawcy, transport  pojazdu musi być wykonany
przy użyciu lawety na koszt Wykonawcy.

14) odpowiedzialności za czynności własne oraz osób, z których pomocą będzie wykonywał zobowiązanie
wynikające z umowy lub którym wykonanie tych zobowiązań powierzy
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15) Przestrzegania bezwzględnego zakazu poruszania się pojazdami zamawiającego poza obrębem warsztatu.
2.  Przedstawicielem Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym jest p.  Zbigniew Kawecki tel. 47-78-29-

585, mail zbigniew.kawecki@sc.policja.gov.pl 
§ 6.

Gwarancja
1. Strony  postanawiają,  że  odpowiedzialność  Wykonawcy  z  tytułu  rękojmi  za  wady  fizyczne  przedmiotu

umowy zostanie rozszerzona przez udzielenie gwarancji jakości.
2. Wykonawca udziela gwarancji nie krótszej niż 24 miesiące na wykonane naprawy i na użyte do naprawy

części  zamienne  i  podzespoły.  Okres  gwarancji  jest  liczony  od  daty  odbioru  pojazdu  z  naprawy.  W
przypadku gdy producent użytej do naprawy części / podzespołu oferuje dłuższą aniżeli 24 m-ce gwarancję,
Wykonawca zobowiązany jest  do przekazania  Zamawiającemu faktury za ten element wraz ze stosowną
adnotacją o okresie trwania gwarancji.

3. Zamawiający  może  wykonać  uprawnienia  z  tytułu  rękojmi  za  wady  fizyczne  przedmiotu  zamówienia
niezależnie od uprawnień przysługujących z tytułu gwarancji.

4. Podstawą do składania reklamacji będzie złożenie przez Zamawiającego protokołu zgłoszenia reklamacji –
załącznik nr 4 do umowy.

5. Wykonawca zobowiązuje się, iż w terminie 2 dni roboczych od dnia wniesienia reklamacji  rozpatrzy ją i
powiadomi o swoim stanowisku zamawiającego droga mailową lub faksem.

6. W  przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji  Wykonawca  zobowiązuje  się  usunąć  reklamowaną
wadę w sposób i w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 10 i ust. 3 pkt 7 licząc od dnia podstawienia
pojazdu do warsztatu.   

7. Wszelkie  koszty  związane  z  uznaną  przez  Wykonawcę  reklamacją  ponosi  Wykonawca.  W przypadku
konieczności przetransportowania pojazdu lawetą, jej opłacenie spoczywa na Wykonawcy.

8. Odmowa uznania reklamacji przez Wykonawcę może nastąpić tylko w przypadku uszkodzenia przedmiotu
umowy z winy Zamawiającego.

9. Brak rozpatrzenia reklamacji przez Wykonawcę w terminie określonym w ust. 5  będzie  przyjęte  jako
uznanie reklamacji.

10. Na wymienione w ramach reklamacji części jak i na samą usługę Wykonawca udziela gwarancji określonej
w ust. 2 niniejszego paragrafu.

§ 7.
Regulowanie płatności

1. Zamawiający  będzie  udzielał  Wykonawcy  zleceń  napraw gotówkowych  do  wyczerpania  kwoty   60  000
złotych brutto (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złoty 00/100). Powyższa kwota stanowi maksymalną wartość
zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy.

2. Stawka  za  1  roboczogodzinę (dotyczy  napraw  gotówkowych)  wynosi  ................  zł  brutto
(słownie .........................................…), zgodnie ze stawką określoną w ofercie cenowej stanowiącej załącznik
nr 5.  do umowy 

3. Podstawą do zapłaty będzie faktura VAT wystawiona oddzielnie na każdy pojazd. 
4. Na każdej fakturze należy wyszczególnić nr zlecenia, markę i nr rejestracyjny pojazdu. Podstawą do zapłaty

za części zamienne wykorzystane do naprawy jest przedstawienie kopii faktur za ich zakup,  przy czym ich
wartość nie może być wyższa niż wykazana uprzednio w kosztorysie naprawy. Zamawiający uwzględni ceny
bez upustów Wykonawcy. 

5. Należność za wykonaną usługę zostanie zapłacona przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy w
terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej i  nie budzącej zastrzeżeń (merytorycznych,
formalnych ani rachunkowych) faktury. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego przez bank. 

6. W  przypadku  napraw  bezgotówkowych,  całkowitego  rozliczenia  usługi  naprawy  z  towarzystwem
ubezpieczeniowym, dokona Wykonawca bez pośrednictwa Zamawiającego.

§ 8
Kary umowne

1. Wykonawca  zapłaci  zamawiającemu karę umowną z następujących tytułów oraz w następujących
wysokościach:

1) w przypadku braku ważnej, opłaconej polisy, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 13 - 10 % wartości
umowy brutto, o której mowa w § 8 ust. 1 za każdy dzień,

2) w przypadku przekroczenia terminu przesłania kosztorysu naprawy określonego w § 3 ust 2 pkt 3
oraz ust.3 pkt 3 - 10 % wartości tego kosztorysu za każdy rozpoczęty dzień,

mailto:zbigniew.kawecki@sc.policja.gov.pl
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3) za opóźnienie w wykonaniu usługi (w tym reklamacji) - 10% wartości brutto tej usługi, za każdy
rozpoczęty dzień,

4) w przypadku wykonania naprawy obarczonej wadą - 10% wartości brutto tego zlecenia, za każdy
dzień liczony od daty ustalonej na pierwotny termin odbioru prawidłowo wykonanej naprawy,

5) 500  zł  za  każdy  rozpoczęty  dzień  roboczy  osoby  realizującej  czynności  w  zakresie  realizacji
zamówienia bez aktualnej umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495). 

6) Inne niewykonanie lub naruszenie postanowień umowy – 0,5 % wartości umowy brutto, o której
mowa w § 7 ust. 1,

2. Każde z wymienionych w ust 1 naruszeń może być przesłanką do rozwiązania umowy z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy. W takiej sytuacji wykonawca zapłaci karę za rozwiązanie umowy w wysokości 10 %
wartości umowy brutto, o której mowa w § 7 ust. 1.

3. Zamawiający oświadcza, że wystawi Wykonawcy notę obciążeniową zawierającą szczegółowe naliczenie
kwot w przypadku sytuacji ,o której mowa w ust 1. 

4. Zamawiający ma prawo potrącić karę umowną z należności za wykonaną usługę (płatności za fakturę)
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych

do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
6. Wykonawca nie będzie mógł zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z powodu, iż

niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie  umowy  przez  niego  było  następstwem  niewykonania  lub
nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego podwykonawców.

§ 9.
Zatrudnienie pracowników

1.  Wykonawca/podwykonawca  zobowiązuje  się  do  zatrudnienia  w  rozumieniu  art.22  §  1  ustawy  z  dnia
26.06.1974r. Kodeks pracy ( tj. Dz.U. 2019 r. poz.1040, 1043, 1495 z późn. zm.) lub analogicznych przepisów
państw  członkowskich  UE,  EOG, przy  realizacji  zamówienia  osoby  lub  osób  wykonujących  czynności
bezpośrednio związane z wykonywaniem usługi na cały okres realizacji zamówienia. Powyższy wymóg, nie
dotyczy właściciela(i) podmiotu gospodarczego, który będzie osobiście świadczył przedmiotową usługę.

2.  Wykonawca  przedłoży  Zamawiającemu  oświadczenie  o  zatrudnieniu  poszczególnych  osób  na  podstawie
umowy o pracę przy realizacji zamówienia z podaniem terminów ważności umów, rodzajem wykonywanych
czynności  przy  realizacji  zamówienia  oraz  stanowisk  pracy  zatrudnionych  osób  przed  rozpoczęciem
wykonywania przez osoby czynności w realizacji przedmiotowej umowy w jednostce wskazanej w § 2 ust. 1

3. Zmiany w oświadczeniu o zatrudnieniu osób wykonujących czynności w przedmiocie zamówienia umowy
Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu w formie pisemnej w jednostce wskazanej w § 2 ust.
1

4. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec
wykonawcy/podwykonawcy odnośnie spełniania wymogu zatrudnienia  na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności w zamówieniu

5.  Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich

oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

6.  W trakcie  realizacji  zamówienia,  na  każde  wezwanie  zamawiającego  w wyznaczonym  w  tym  wezwaniu
terminie, wykonawca przedłoży zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących czynności przy realizacji umowy w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia
na  podstawie  umowy o  pracę.  Oświadczenie  to  powinno  zawierać  w szczególności:  dokładne  określenie
podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju
umowy  o  pracę  i  wymiaru  etatu  oraz  podpis  osoby  uprawnionej  do  złożenia  oświadczenia  w  imieniu
wykonawcy.

§  10
Zasady zmiany umowy
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1. Zamawiający, przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy zgodnie z art. 142 ust. 5 oraz art.
144 ust. 1 ustawy PZP w stosunku do treści oferty. Wszelkie zmiany wymagają zgody obu stron i formy
pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności, w następujących przypadkach:

1) zmiana cen jednostkowych usług w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT
2)  zmiany  wysokości  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę,  albo  wysokości  minimalnej  stawki
godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę

3)  zmiany  zasad  podlegania  ubezpieczeniom  społecznym  lub  ubezpieczeniu  zdrowotnemu  lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

2. Dokonanie zmiany w ust. 4 pkt. 2 i 3 może nastąpić, 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 usługę
przechowywania pojazdów i/lub części samochodowych.

3. Jeżeli występują zmiany w strukturze organizacyjnej Zamawiającego lub Wykonawcy, dotyczące określonych
w  umowie  nazw,  adresów,  rachunków  bankowych,  osób  zatrudnionych  do  wykonywania  czynności  w
zamówieniu,  zmianie  podwykonawcy i  numerów telefonów kontaktowych Strony niezwłocznie  informują
pisemnie o tych zmianach. Zmiany takie nie wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy

4. Jeżeli  zmiana  albo  rezygnacja  z  podwykonawcy  dotyczy  podmiotu,  na  którego  zasoby  Wykonawca
powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest obowiązany
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w
stopniu  nie  mniejszym  niż  podwykonawca,  na  którego  zasoby  Wykonawca  powoływał  się  w  trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia.

5. Jeżeli  powierzenie  podwykonawcy  wykonania  części  zamówienia  następuje  w  trakcie  jego  realizacji,
Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy
PZP potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

6. Termin, od którego ulegnie zmiana wynagrodzenia Wykonawcy strony ustalą w aneksie do umowy.
7. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 i 2 jest nieważna.

§ 11.
Postanowienia ogólne

1. Umowa obowiązuje przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania kwoty, o
której mowa w § 7 ust. 1.

2. Ilość roboczogodzin  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.

3. Zmiany postanowień umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu
podpisanego przez obie strony.

4. Żaden przepis niniejszej umowy nie może być interpretowany jako dający Wykonawcy uprawnienia do
świadczenia usług na zasadach wyłączności.

5. W sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  zastosowanie  mają  przepisy  Kodeksu  Cywilnego  i
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

6. W sprawach spornych, po wyczerpaniu polubownego załatwienia sporu, władnym do rozstrzygnięcia jest
Sąd Powszechny w Szczecinie.

7. Umowa  została  sporządzona  w  czterech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  jeden  egzemplarz  dla
Wykonawcy, trzy dla Zamawiającego.

§ 12
Klauzula adresowa

1. Strony ustalają następujące adresy do korespondencji:
1)  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie

                                   Wydział Transportu



ZZ-2380-19/20

                        ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin
 2)  Wykonawca  : 

..............................................................................................  

...........................................................................................…

..............................................................................................
2. Strony mają obowiązek powiadomienia się wzajemnie o każdej zmianie adresów pod rygorem uznania, iż

dostarczenie korespondencji na adresy określone w ust.1 uznaje się za skuteczne.

.......................................................... ...............................................................
            ZAMAWIAJĄCY                                                                       WYKONAWCA
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