
Załącznik nr 6 do siwz 

 

Wzór umowy  

 

UMOWA Nr ZZ - …........... /2014 

 

zawarta w dniu .......................... 2014 r. w Szczecinie pomiędzy: 

Komendantem Wojewódzkim  Policji w Szczecinie, ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin 

NIP 851-030-96-92, REGON 810903040 

reprezentowanym przez: mgr Marka Jasztala – Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji                  

w Szczecinie zwanym dalej "Zamawiającym", 

 

a........................................... prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ........................... z siedzibą 

w ................................................ wpisaną do …................................................................................................ 

prowadzoną przez ............................ pod numerem ........................... NIP.................REGON......................... 

reprezentowanym przez: ........................................... zwanym dalej "Wykonawcą". 

 

 

§ 1. 

Podstawa prawna. 
Oferta Wykonawcy została wybrana w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 i nast., ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami), zwana dalej "ustawą". 

 

§ 2. 

Przedmiot umowy  
1. Przedmiotem umowy jest wykonywanie kompleksowych napraw blacharsko-lakierniczych oraz 

mechanicznych i elektromechanicznych uszkodzonych pojazdów służbowych Policji będących w 

użytkowaniu KWP  Szczecinie, w warsztacie zlokalizowanym w .przy ul. .................................. 

2. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania naprawy pojazdów samochodowych 

wymienionych w załączniku nr 5 do umowy.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany w wykazie samochodów. Powyższe zmiany nie naruszą 

postanowień umowy oraz nie stanowią zmiany umowy wymagającej sporządzenia aneksu. W przypadku 

dokonania zmiany w wykazie samochodów Zamawiający przekaże Wykonawcy na piśmie zmodyfikowany 

wykaz. 

4. Przekazanie pojazdu do naprawy oraz jego odbiór będzie odbywał się na podstawie zlecenia wystawionego i 

podpisanego przez Naczelnika Wydziału Transportu  KWP w Szczecinie - załącznik nr 2 i nr 3 do umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot zamówienia z należytą starannością, przy 

przestrzeganiu obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych 

oraz zaleceń producentów pojazdów. 

6. Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane uprawnienia do wykonania prac określonych w umowie oraz 

dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, a także odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie w tym 

zakresie i zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką i wiedzą techniczną. 

7. Wykonawca oświadcza, że  osoby świadczące usługi w jego imieniu i wykonujące wszelkie czynności przy 

realizacji przedmiotu umowy posiadają niezbędną wiedzę, umiejętności i doświadczenie. 

 

§ 3. 

Tryb świadczenia usług 

1. W przypadku zlecania napraw opłacanych bezpośrednio przez Zamawiającego:  

a)  Zamawiający dostarcza pojazdy do warsztatu Wykonawcy we własnym zakresie wraz ze zleceniem 

zawierającym informacje o: marce i numerze rejestracyjnym pojazdu, stanie licznika, dacie dostarczenia 

pojazdu do naprawy ze wskazanym zakresem naprawy lub załączoną oceną techniczną lub protokołem 

oględzin.  

b) Wykonawca w ciągu 3 dni roboczych od daty przyjęcia pojazdu do naprawy sporządza szczegółową 

ocenę uszkodzeń oraz pisemny kosztorys w oparciu o program AUDATEX lub EUROTAX, w którym 

określi wszystkie koszty oraz czas naprawy i przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu za pomocą 

faksu –  nr 91/8216130, e-mailem: jglowacka@szczecin.policja.gov.pl 

c) Wykonawca we własnym zakresie dokonuje zakupu części zamiennych, podzespołów i materiałów 

niezbędnych do napraw w ilościach wyliczonych w oparciu o program komputerowy AUDATEX lub 

EUROTAX.  

d) Do naprawy należy używać nowych oryginalnych części zamiennych produkowanych lub/i zalecanych 
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przez producentów pojazdów. Wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym dopuszcza 

się możliwość stosowania przez Wykonawcę nieoryginalnych części zamiennych tzw. zamienników, 

których producent zaświadcza, że są tej samej jakości co stosowane do montażu w pojazdach 

producenta danej marki.  

e) O dodatkowych uszkodzeniach nie ujętych w kosztorysie zatwierdzonym przez Zamawiającego, a 

wykrytych  w trakcie naprawy Wykonawca powiadamia Zamawiającego e-mailem lub faxem. Za prace 

dodatkowe wykonane bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie może żądać podwyższenia 

wynagrodzenia. 

f) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zleconej naprawy pojazdu w terminie do 14 dni roboczych 

chyba, że strony uzgodnią inny termin wykonania naprawy, licząc od dnia zatwierdzenia kosztorysu 

przez Zamawiającego. Termin wykonania naprawy może ulec wydłużeniu, za zgodą Zamawiającego, w 

przypadku poważnych uszkodzeń lub przy naprawach wymagających oczekiwania na dostawę części. 

Wykonawca w takim przypadku obowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym termin wykonania usługi. 

Wykonawca powiadamia Zamawiającego e-mailem lub faxem o planowanym terminie zakończenia 

naprawy z wyjaśnieniem powodu jego przedłużenia. 

2. W przypadku zlecania napraw bezgotówkowych: 

a)  Zamawiający każdorazowo podejmuje decyzję o sposobie transportu uszkodzonego pojazdu z miejsca 

zdarzenia do warsztatu, tj. albo Zamawiający dostarczy pojazd we własnym zakresie, albo zleci 

wykonanie tej usługi Wykonawcy w ramach rozliczeń z firmą ubezpieczeniową, 

b) Podstawą wykonania usługi będzie cesja wystawiona i podpisana przez Naczelnika Wydziału 

Transportu  wraz z załączoną oceną techniczną, 

c) Całkowite rozliczenie kosztów za wykonane usługi, w tym transportu pojazdu, nastąpi z towarzystwem 

ubezpieczeniowym sprawcy uszkodzenia na podstawie oryginału faktury, bez pośrednictwa 

Zamawiającego, któremu należy przekazać kopię faktury wraz z kosztorysem naprawy. 

d) Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego e-mailem lub faxem o stwierdzonych 

dodatkowych uszkodzeniach nie ujętych w ocenie technicznej oraz do załatwiania wszelkich 

niezbędnych formalności we własnym zakresie.  

e) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zleconej naprawy pojazdu w terminie do 14 dni roboczych 

chyba, że strony uzgodnią inny termin wykonania naprawy, licząc od dnia podstawienia pojazdu do 

warsztatu Wykonawcy. Termin wykonania naprawy może ulec wydłużeniu, za zgodą Zamawiającego, w 

przypadku poważnych uszkodzeń lub przy naprawach wymagających oczekiwania na dostawę części 

oraz przy naprawach, podczas których ujawniono dodatkowe uszkodzenia wymagające zgłoszenia do 

zakładu ubezpieczeń, w celu przeprowadzenia powtórnych oględzin. Wykonawca w takim przypadku 

obowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym termin wykonania usługi. Wykonawca powiadamia 

Zamawiającego e-mailem lub faxem o planowanym terminie zakończenia naprawy z wyjaśnieniem 

powodu jego przedłużenia. 

3. Zamawiający przy odbiorze pojazdu z warsztatu Wykonawcy dokonuje oględzin pod kątem należytego 

wykonania naprawy, zgodności z ustalonym zakresem naprawy oraz z oceną prawidłowości oznakowania  

i potwierdza odbiór pojazdu na zleceniu naprawy. 

4. Odbioru  pojazdu dokona pracownik Zamawiającego na podstawie zlecenia. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia wykonanej usługi w przypadku stwierdzenia 

przy odbiorze nieprawidłowo wykonanej usługi, uszkodzeń lub wad. 

6. Odmowa przyjęcia wykonanej usługi będzie traktowana jako brak realizacji zamówienia z sankcjami 

przewidzianymi w § 7 ust 1 pkt b.  

 

§ 4. 

Prawa i obowiązki Zamawiającego 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

a) uzasadnionych zmian w kosztorysach napraw, 

b) odbioru niektórych starych elementów i uszkodzonych części wymienianych w trakcie naprawy, po 

wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą, 

c)  kontrolowania sposobu  wykonania naprawy na każdym etapie prac, 

d) składania reklamacji w przedmiocie zamówienia poprzez protokół zgłoszenia reklamacji stanowiący 

załącznik nr 4 do umowy. 

2. Zamawiający, pomimo wykonania czynności wstępnych przez Wykonawcę, związanych z wyceną kosztów 

naprawy, zastrzega sobie możliwość rezygnacji z naprawy, bez ponoszenia kosztów za przeprowadzone 

wstępne ustalenia i parkowanie pojazdu. Ostateczną decyzję o naprawie samochodu podejmuje Zamawiający. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym z 

sankcjami przewidzianymi w § 7 ust. 1 pkt. a w przypadku naruszenia postanowień niniejszej umowy, a w 

szczególności w przypadku: 

a) braku ważnej, opłaconej polisy, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt j 

b) trzykrotnie wadliwe wykonanie naprawy w jednym zleceniu, 



c) gdy w trakcie trwania umowy minimum pięć zleceń nie zostanie wykonanych w terminach 

określonych w §3 ust 1 pkt f  i ust. 2 pkt e , 

d) złamania postanowień zawartych w § 5 ust. 4 

4. Zamawiający zobowiązuje się do: 

a) terminowej zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy, 

b) uczestnictwa w rozmowach, które okażą się niezbędne dla właściwego wykonania umowy. 

5. Przedstawicielem Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą jest:  

 p. Jolanta Głowacka  tel. 91/8216105, e-mail: jglowacka@szczecin.policja.gov.pl  

 p. Kamil Haliński tel. 91/8216129, e-mail: …...................................................... 

 

§ 5. 

Prawa i obowiązki Wykonawcy 
1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) nie ujawniania informacji uzyskanych w wyniku realizacji umowy, 

b) Niezmienności stawki wynikającej z § 8 ust. 2 umowy w całym okresie jej obowiązywania,  

c) Oklejania naprawionych pojazdów oznakowanych elementami odblaskowymi, zgodnie z 

obowiązującymi w Policji wzorami, 

d) Ponoszenia wszelkich kosztów związanych z utylizacją odpadów wytworzonych w trakcie naprawy,  

e) Wykonania naprawy na jak najwyższym poziomie zgodnie z obowiązującymi procesami 

technologicznymi, 

f) Przekazania naprawionego samochodu w stanie czystości i porządku, 

g) Należytego zabezpieczenia samochodów przekazanych do naprawy w sposób uniemożliwiający 

powiększanie się szkód, 

h) Dysponowania jednym miejscem odpowiednio zabezpieczonym tj. co najmniej wydzielonym, 

ogrodzonym, oświetlonym i utwardzonym, zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich w sposób 

uniemożliwiający wejście (zamykana brama wjazdowa), całodobowo dozorowanym przez 24 godziny, 

7 dni w tygodniu poprzez co najmniej system wewnętrznego monitoringu przy pomocy kamer lub przy 

pomocy ochrony osobowej i przystosowanym do garażowania lub parkowania jednocześnie minimum 

ośmiu uszkodzonych pojazdów. 

i) 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, 

j) Posiadania ważnej opłaconej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem umowy na kwotę nie mniejszą niż 

200 000,00 zł lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia oraz nie zmniejszania 

wysokości sumy gwarancyjnej i zakresu ubezpieczenia (zakresu ochrony ubezpieczeniowej) przez cały 

okres obowiązywania umowy. W sytuacji, gdy polisa ubezpieczeniowa straci ważność w trakcie trwania 

umowy Wykonawca ma obowiązek przedstawić bez wezwania, wznowioną, opłaconą polisę 

ubezpieczeniową lub jej kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem.  

2. W przypadku powierzenia wykonania usługi podwykonawcy  Wykonawca będzie zobowiązany udzielać 

na żądanie Zamawiającego wszelkich informacji dotyczących podwykonawcy zwłaszcza miejsca naprawy 

pojazdu. 

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace wykonane przy pomocy 

podwykonawców. 

4. Wykonawca ma całkowity zakaz poruszania się pojazdami Zamawiającego poza obrębem warsztatu. W 

sytuacji, gdy Wykonawca realizuje wykonanie naprawy przy udziale podwykonawcy, transport pojazdu 

musi być wykonany przy użyciu lawety na koszt Wykonawcy. 

5. Przedstawicielem Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym jest p.  ................................. tel. 

..........................., e-mail .............................................. 

 

 

§ 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 na pełny zakres napraw łącznie z robotami wykonanymi przez 

podwykonawców. 

3. Wykonawca udziela minimum 18 miesięcznej gwarancji na wykonane naprawy i na użyte do naprawy 

części zamienne i podzespoły. Okres gwarancji jest liczony od daty odbioru pojazdu z naprawy.  

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

5. Podstawą do składania reklamacji będzie złożenie przez Zamawiającego protokołu zgłoszenia reklamacji 

z podaniem daty wystawienia i numeru faktury VAT za wykonaną usługę. 

6. Wykonawca zobowiązuje się w terminie nie przekraczającym 2 dni roboczych od dnia wniesienia 

reklamacji rozpatrzyć złożoną reklamację oraz  przesłać w formie pisemnej jej wynik. 

7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Wykonawca zobowiązuje się usunąć reklamowaną 

wadę w sposób i terminie o którym mowa w §3 ust. 1 pkt f i ust 2 pkt e licząc od dnia podstawienia 

pojazdu do warsztatu.    

8. Wszelkie koszty związane z reklamacją ponosi Wykonawca. 

9. Odmowa uznania reklamacji przez Wykonawcę może nastąpić tylko w przypadku uszkodzenia 

przedmiotu umowy z winy Zamawiającego. 

10. Brak rozpatrzenia reklamacji przez Wykonawcę w terminie określonym w ust. 6 oznacza uznanie 

reklamacji. 

11. Na wymienione w ramach reklamacji części jak i na samą usługę Wykonawca udziela gwarancji 

określonej w ust 3 niniejszego paragrafu. 

 

§ 7. 

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 brutto, o której mowa w § 8 ust 1, 

b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w wykonaniu usługi w wysokości 

10%  wartości brutto niewykonanej usługi, za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia, 

c) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w usunięciu reklamacji w 

wysokości 10% wartości brutto reklamowanej usługi, za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia  

2. Zamawiający oświadcza, że wystawi Wykonawcy Notę obciążeniową zawierającą szczegółowe naliczenie 

kwot w przypadku sytuacji o której mowa w ust 1.  

3. Zamawiający ma prawo potrącić karę umowną z  płatności za fakturę. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

5. Wykonawca nie będzie mógł zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego  z powodu, że 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez niego było następstwem niewykonania lub 

nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego podwykonawców. 

 

§ 8. 

Regulowanie płatności 
1. Wartość umowy określa się na kwotę ....................................... zł brutto (słownie ...........................)  

a) na  roboczogodziny ............................. zł brutto ( słownie ................................), 

b) na zakup części zamiennych, podzespołów i materiałów ..................... zł brutto ( słownie ............). 

2. Stawkę za 1 roboczogodzinę ustala się na kwotę ................ zł brutto ( słownie ..............................) zgodnie 

ze stawką określoną w formularzu kalkulacji cenowej stanowiącym  załącznikiem nr 1 do umowy 

3. Podstawą do zapłaty będzie faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę z załączonym kosztorysem naprawy 

wraz z kopiami faktur za zakup użytych w naprawie części zamiennych i podzespołów. Oryginał faktury 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu odbioru pojazdu po wykonanej naprawie. 

4. Wykonawca będzie wystawiał fakturę oddzielnie na każdy pojazd.  

5. Na każdej fakturze należy wyszczególnić nr zlecenia, markę i nr rejestracyjny pojazdu, ilość i wartość 

roboczogodzin oraz wartość użytych w naprawie materiałów, części i podzespołów, które muszą być zgodne 

z załączonym zatwierdzonym kosztorysem. Podstawą do zapłaty za części zamienne i podzespoły 

wykorzystane do naprawy jest przedstawienie kopii faktur za ich zakup. Cena zakupu brutto (bez upustu) 

części zamiennych i podzespołów użytych do naprawy jest ceną jaką zapłaci Wykonawca, jednak nie może 

być ona wyższa niż wskazana w kosztorysie.   

6. Wykonawca nie może bez zgody Zmawiającego przenosić praw i obowiązków wynikających z umowy na 

osoby trzecie. 

7. 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 bądź rachunkowych) faktury. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego przez bank.  

8. W przypadku napraw bezgotówkowych płatność za wykonane naprawy, części zamienne i podzespoły użyte 

do naprawy oraz holowanie w ramach ubezpieczenia następować będzie pomiędzy Wykonawcą a firmą 

ubezpieczeniową. 

 



§ 9. 

Postanowienia ogólne 
1. Umowa obowiązuje przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

2. Określona w formularzu kalkulacji cenowej - załączniku nr 1 do umowy, 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. Wykonawca zobowiązuje się do nie zgłaszania roszczeń wynikających z niewykorzystania kwoty 

wskazanej w § 8 ust. 1 umowy. 

4. W przypadku wyczerpania kwoty wskazanej w § 8 ust. 1 pkt a przed upływem określonego terminu 

zobowiązanie wygasa. Zamawiający pisemnie powiadamia o powyższym Wykonawcę. 

5. W przypadku wyczerpania kwoty wskazanej w § 8 ust. 1 pkt b przed upływem określonego terminu 

zobowiązanie wygasa. Zamawiający pisemnie powiadamia o powyższym Wykonawcę. 

6. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie  

której  dokonano  wyboru  Wykonawcy, polegającej na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego 

Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy). 

7. Zmiany postanowień umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej potwierdzonej przez obie 

strony. 

8. Żaden przepis niniejszej umowy nie może być interpretowany jako dający Wykonawcy uprawnienia do 

świadczenia usług na zasadach wyłączności. 

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych. 

10. W sprawach spornych, po wyczerpaniu polubownego załatwienia sporu, władnym do rozstrzygnięcia jest 

Sąd Powszechny w Szczecinie. 

11. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy,  trzy dla Zamawiającego. 

 

§ 10. 

Klauzula adresowa 
1. Strony ustalają następujące adresy do korespondencji: 

a. Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie 

                                      Wydział  Transportu 

                         ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin 

b. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Załącznik nr  2 do umowy 
 

ZLECENIE  NAPRAWY GOTÓWKOWEJ 
 

nr ......................  z dnia ........................... 

 

ZAMAWIAJĄCY/PŁATNIK:  
Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie 

ul. Małopolska 47 

70-515 Szczecin 

 

  NAZWA I ADRES WYKONAWCY USŁUGI: 
 

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

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

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

tel./fax/e-mail ................................................... 

 

 
Warunki płatności: 

Przelew – 30 dni 

      

 

Zlecam wykonanie naprawy samochodu marki ....................................... nr rejestracyjny 

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

 

Zakres naprawy : *) 1) Zgodnie z załączoną oceną techniczną firmy ubezpieczeniowej 

             2) Zgodnie z protokołem oględzin SOS Wydziału Transportu KWP w Szczecinie 

                                 3) Zgodnie z informacją zawartą w zleceniu naprawy 

 

Naprawa zostanie wykonana zgodnie z zawartą umową nr ZZ-.......... /2014 z dnia ....................... . 

 
*) niepotrzebne skreślić 
 

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

..... 
        podpis i pieczęć Zlecającego 

 

 

Data przyjęcia pojazdu do warsztatu ................................     ,     stan licznika .....................km 

 

Termin wykonania naprawy .................................................................. 

 

            

 

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

................................................................. 
      podpis osoby przekazującej pojazd   do                                                 pieczęć i podpis Wykonawcy potwierdzający       

                            warsztatu                         przyjęcie pojazdu do naprawy   

     

UWAGI: 

 

_______________________________________________________________________ 

Data odbioru pojazdu z warsztatu ....................................       ,   stan licznika ...................... km 

 

UWAGI: 

 

 

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

.................................................... 
podpis(czytelny)przedstawiciela Zamawiającego                                                                                        pieczęć i podpis  

potwierdzający odbiór pojazdu z warsztatu                                      Wykonawcy naprawy 



 

                                                                 Załącznik nr  3 do umowy 
 

ZLECENIE  NAPRAWY BEZGOTÓWKOWEJ 
 

z dnia ........................... 

ZAMAWIAJĄCY: 
Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie 

ul. Małopolska 47 

70-515 Szczecin 

 

PODSTAWA  NAPRAWY: 
 

Cesja nr .................... z dnia ..................... 

   NAZWA I ADRES WYKONAWCY 

USŁUGI: 
 

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

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

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

                                      tel./fax/e-mail ................................................... 

 

 

Zlecam wykonanie naprawy samochodu marki ....................................... nr rejestracyjny .................... , 

zgodnie z załączoną oceną techniczną firmy ubezpieczeniowej .....................do szkody nr ……….. 

       

Naprawa zostanie wykonana zgodnie z zawartą umową nr ZZ-........../2014 z dnia ....................... . 

 

 

 

................................................ 
          podpis i pieczęć Zlecającego 

 

Data przyjęcia pojazdu do warsztatu ................................     ,     stan licznika .....................km 

 

Termin wykonania naprawy .................................................................. 

 

 

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

................................................................. 
        podpis osoby przekazującej pojazd   do                                                  pieczęć i podpis Wykonawcy 

potwierdzający  warsztatu  przyjęcie pojazdu do naprawy       

 

UWAGI: 
          

__________________________________________________________________________________ 

 

Data odbioru pojazdu z warsztatu ....................................       ,   stan licznika ...................... km 

 

 

UWAGI: 
 

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

.................................................... 
podpis(czytelny)przedstawiciela Zamawiającego                                                                   pieczęć i podpis Wykonawcy 

naprawy potwierdzający odbiór pojazdu z warsztatu 
 



Załącznik nr  4 do umowy 

 P R O T O K Ó Ł  Z G Ł O S Z E N I A  R E K L A M A C J I  

N R . . . . . . . .  

dotyczy umowy nr  ZZ …..................z dnia..................... 
 
DATA SPORZĄDZENIA: ………………….………….. 

                                                                              

DATA WYSŁANIA:          .................................... 

                                                                                       

ADRESAT:  
 

 
                                            

ZGŁASZAJĄCY : 

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie 
70 – 515 Szczecin ul. Małopolska 47 
NIP 851 030 96  92  
REGON 81 090 30 40 

 

PRZEDMIOT REKLAMACJI: 

…...................................................................................................    W SAMOCHODZIE: 

MARKA: ...................................................................   MODEL  ................................................................... 

NR REJESTRACYJNY ....................................................................    

MIEJSCE POSTOJU POJAZDU, KTÓREGO ZGŁOSZENIE REKLAMACJI DOTYCZY: 

 
STACJA OBSŁUGI SAMOCHODÓW  NR 1 W SZCZECINIE UL. WERNYHORY 5 

 
NR FAKTURY WYKONANEJ USŁUGI  ……………………… Z DNIA ………………………. 
 
NA PODSTAWIE  ZLECENIA  NR …..................................    Z DNIA …........................... 

PRZYCZYNY REKLAMACJI - OPIS 
................................................................................................................................................. 

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

                                                                              OPRACOWAŁ: ......................................... 

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA POJAZDU DO WARSZTATU:   

DATA….......................................................... STAN LICZNIKA:..................................... KM                                                                 

 

.......................................................                                         ................................................................. 
         pieczęć i podpis Wykonawcy                                                                                                     czytelny podpis przedstawiciela Zamawiającego  

UWAGI: 

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

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



POTWIERDZENIE ODBIORU POJAZDU Z WARSZTATU:  

DATA….......................................................... STAN LICZNIKA:..................................... KM 

 

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

czytelny podpis przedstawiciela Zamawiającego                                                                                    pieczęć i podpis Wykonawcy  

UWAGI: 

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

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

 

 

 


