
Załącznik nr 8 do siwz 
ZZ-2380-70/18 

Umowa Nr ZZ-                /2018 - WZÓR  

 

zawarta w dniu .......................... 2018 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 
zwaną dalej "Zamawiającym", 
a …............. z siedzibą przy …......................wpisaną do ….......................................................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 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami), zwana dalej "ustawą". 

 

§ 2. 

Przedmiot umowy. 
1. Przedmiotem umowy jest wykonywanie usług usuwania i holowania/przewozu pojazdów o dopuszczalnej 

masie całkowitej do 3,5t włącznie i/lub ich części zatrzymanych przez Policję do celów procesowych na 
koszt Policji z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20.06.1997 r. 
Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. 2012 poz. 1137 ze zmianami) zlecanych przez KPP/ KP w 
…………………. i inne jednostki Policji za pośrednictwem KPP/KP…………………….. na obszarze 
administracyjnym powiatu……………………. Szczegółowy wykaz usług stanowi załącznik Nr 1– formularz 
kalkulacji cenowej. 

2. Usługi będące przedmiotem umowy realizowane będą w miarę potrzeb na podstawie zleceń przekazywanych 
Wykonawcy drogą telefoniczną na nr tel. …..................... potwierdzonych pisemnie na nr faxu 
…..................... lub e-mailem ….....................) przez oficera dyżurnego jednostki. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług przez 24 godziny na dobę, każdego dnia obowiązywania 
niniejszej umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług wynikających z niniejszej umowy z należytą starannością 
i zachowaniem wszelkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa, warunków technicznych i 
organizacyjnych wynikających z odrębnych przepisów. 

5. Realizacja każdej usługi obejmuje: 
1)  przyjęcie zlecenia na przysłanie pojazdu holującego; 
2)  dojazd do wskazanego miejsca w czasie nie dłuższym niż ….. minut od chwili otrzymania zlecenia  
3) protokolarne przejęcie pojazdu i/lub jego części od policjanta, załadunek, należyte zabezpieczenie 

przed  uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą w czasie transportu, 
4) dojazd najkrótszą drogą do miejsca wyładunku wskazanego przez Zamawiającego, 
5) wyładunek pojazdu i/lub jego części  w miejscu wskazanym przez upoważnionego pracownika 

parkingu; 
6) protokolarne przekazanie pojazdu i/lub jego części osobie upoważnionej przez właściciela 

parkingu, z którym Zamawiający podpisał umowę na przechowywanie pojazdów. 
6. Wykonawca oświadcza, że cały zakres zamówienia objęty niniejszą umową wykona w całości nakładem 

własnym / przy udziale podwykonawcy w zakresie wskazanym w ofercie cenowej. 
 
 

§ 3. 
Prawa i obowiązki Zamawiającego. 

1. Zamawiający zastrzega niezmienność cen wynikających z Załącznika Nr 1 w okresie obowiązywania 
umowy. 

2. W przypadku nie przystąpienia Wykonawcy do realizacji zleconej usługi w terminie określonym w § 2 ust. 5 
pkt 2 Zamawiający upoważniony jest do zlecenia realizacji usługi innemu wykonawcy na koszt  i 



niebezpieczeństwo Wykonawcy. 
3. Zamawiający ma prawo do zgłaszania reklamacji w terminie 7 dni od wykrycia nieprawidłowości. 
4  Przedstawicielami Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą jest: 
 - w sprawach rozliczeń finansowych - p. Joanna Karalus tel. (091) 82- 11- 336 
     - w sprawach bezpośredniej realizacji umowy –(osoba wyznaczona przez kierownika danej jednostki) 
 

§ 4. 
Prawa i obowiązki Wykonawcy. 

1. Wykonawca jest zobowiązany do nieujawniania informacji uzyskanych w wyniku realizacji umowy. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) legitymowania się stałym upoważnieniem wydanym przez Zamawiającego każdorazowo przed 
podjęciem realizacji usługi; 

2) realizacji wszystkich zleconych usług stanowiących przedmiot umowy, bez względu na stopień 
trudności, konieczność wykorzystania dodatkowego sprzętu, czy szczególnie trudny teren; 

3) Wykonawca zrzeka się roszczeń wynikających z niewykorzystania kwoty wskazanej w § 5 ust. 1; 
4)  rozpatrywania reklamacji składanych przez Zamawiającego drogą faksową w terminie nie dłuższym 

niż 3 dni robocze od dnia jej zgłoszenia; 
5)  wystawienia faktury VAT lub rachunku w ciągu  7 dniu od momentu wykonania usługi, 
6) przekazania do jednostki zlecającej wykonanie usługi określonej w § 2 ust. 1 faktury VAT lub rachunku 

w terminie 2 dni roboczych od jej wystawienia; 
7) posiadania w trakcie całego okresu obowiązywania umowy aktualnej, opłaconej polisy potwierdzającej 

ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejsza niż 100.000 zł 

8) okazywania na każde wezwanie polisy, o której mowa w pkt 7) niniejszego paragrafu w jednostce 
zlecającej wykonanie usługi określonej w § 2 ust. 1 

9) natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o utracie uprawnień do wykonywania przedmiotu 
zamówienia, licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego lub zezwolenie na 
wykonywanie zawodu przewoźnika. 

10) okazywania na każde wezwanie aktualnego zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym z 
pozytywnym wynikiem dla pojazdu wskazanego w wykazie pojazdów załącznik nr 2 do umowy 
wystawionego zgodnie z obowiązującymi przepisami w jednostce zlecającej wykonanie usługi 
określonej w § 2 ust. 1 

3. W przypadku powierzenia wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcy, Wykonawca ponosi 
pełną odpowiedzialność za działania podwykonawcy jak za działania własne. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za powierzone pojazdy i/lub ich części od chwili 
protokolarnego przyjęcia od funkcjonariusza Policji do momentu przekazania pojazdu i/lub jego części 
osobie upoważnionej przez właściciela parkingu, z którym Zamawiający podpisał umowę na 
przechowywanie pojazdów. 

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

§ 5. 
Regulowanie płatności. 

1. Wartość umowy określa się na kwotę …..........PLN brutto (słownie: …............................ złotych 00/100) 
2. Przedmiot umowy realizowany będzie zgodnie z formularzem kalkulacji cenowej stanowiącym załącznik Nr 

1 do umowy. 
3. Regulowanie płatności za zrealizowane usługi następować będzie na podstawie faktury VAT lub rachunku 

przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo 
wystawionej i nie budzącej zastrzeżeń (merytorycznych, formalnych bądź rachunkowych) faktury lub 
rachunku za wykonaną usługę. 

4. Należne wynagrodzenie wynikające z faktury płatne będzie po przedłożeniu Zamawiającemu oświadczeń 
wszystkich podwykonawców, za zobowiązania względem których Zamawiający ponosi solidarną 
odpowiedzialność z Wykonawcą, że wszystkie wzajemne zobowiązania finansowe związane z wykonaniem 
przedmiotu umowy o którym mowa w § 2 niniejszej Umowy zostały przez Wykonawcę uregulowane, z 
zastrzeżeniem postanowienia ust. 7. 

5. Należne wynagrodzenie wynikające z faktury lub rachunku płatne będzie po wystąpieniu łącznie 
następujących okoliczności: 

a) wykonania przedmiotu umowy w rozumieniu zapisów niniejszej Umowy, 
b) doręczenia prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku, 
c) przedłożenia Zamawiającemu oświadczeń wszystkich podwykonawców, za zobowiązania względem 

których Zamawiający ponosi solidarną odpowiedzialność z Wykonawcą, że wszystkie wzajemne 



zobowiązania finansowe związane z wykonaniem przedmiotu niniejszej Umowy zostały przez 
Wykonawcę uregulowane, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 6. 

6. Wynagrodzenie należne Wykonawcy z faktury lub rachunku zostanie przekazane na jego rachunek, z 
wyjątkiem kwoty odpowiadającej sumie zobowiązań Wykonawcy wobec podwykonawców, w odniesieniu do 
których Wykonawca nie przedłożył oświadczeń, o których mowa w ust. 4. oraz ust. 5. pkt. c). Zobowiązania 
te ureguluje Zamawiający przez przekazanie ich bezpośrednio na rachunek podwykonawców, ze skutkiem 
zapłaty zobowiązań względem Wykonawcy także w sytuacji, gdy wierzytelności te staną się wymagalne po 
dacie płatności należności względem Wykonawcy. 

7. Kwoty wypłacone przez Zamawiającego podwykonawcom zostaną potrącone z należności Wykonawcy . 
 

§ 6. 
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 20% wartości umowy brutto, o której mowa w § 5 ust. 1, 
b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wykonaniu usługi powyżej terminu 

określonego w z § 2 ust. 5 pkt 2 w wysokości 10% wartości brutto zleconej usługi, za każde rozpoczęte 
15 minut  zwłoki – w sumie jednak nie więcej niż 30% wartości brutto zleconej usługi. 

c) W przypadku, gdy do wykonania usługi zostanie wezwany inny przedsiębiorca świadczący usługi 
holowania Wykonawca zostanie obciążony karą za niewykonanie zamówienia w wysokości 200 zł. 

d) Wykonawca oprócz kary umownej określonej w pkt c zostanie również obciążony kwotą odpowiadającą 
różnicy pomiędzy faktyczną ceną usługi, a ceną ustaloną na podstawie niniejszej umowy, a wartość 
umowy zostanie  zmniejszona. 

e) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę/podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących czynności w realizacji umowy karę w wysokości kwoty minimalnego 
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz 
liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za 
każdą osobę wskazaną w oświadczeniu, o którym mowa w § 7 ust. 1. 

f) W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego  zapłaci on Wykonawcy 
karę w wysokości 20% wartości umowy brutto, o której mowa w § 5 ust. 1, 

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. 

6. Kara określona w ust. 1 pkt  b) nie ma zastosowania, gdy zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy wynika z 
działania siły wyższej. Jako siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie nagłe, poza kontrolą zarówno 
Zamawiającego jak i Wykonawcy, które wpłynęły na zdolność strony do wykonania umowy, oraz gdy 
niemożliwe było uniknięcie samego zdarzenia lub przynajmniej jego skutków. Za silę wyższą nie uznaje się 
między innymi: braku  pojazdów lub pracowników u Wykonawcy, czy niedotrzymanie zobowiązań przez 
jego kontrahentów lub podwykonawców. Strony umowy zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o 
zaistnieniu siły wyższej i dokonania stosownych ustaleń celem wyeliminowania możliwych skutków 
działania siły wyższej. Powiadomienia należy dokonać pisemnie lub w inny dostępny sposób, niezwłocznie 
po fakcie wystąpienia siły wyższej. Do powiadomienia należy dołączyć dowody na poparcie zaistnienia siły 
wyższej. 

 
 
 
 

 
 

§ 7. 
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. 2014 r. poz. 1502 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. 

 
§ 8. 

1. Zamawiający, przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy zgodnie z art. 142 ust. 5 oraz art. 
144  ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 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. Jeżeli występują zmiany w strukturze organizacyjnej Zamawiającego lub Wykonawcy, dotyczące określonych 
w umowie nazw, adresów, podległości, rachunków bankowych, osób zatrudnionych do wykonywania 
czynności w zamówieniu, pojazdu wskazanego w wykazie załącznik nr 2 do umowy, zmianie 
podwykonawcy i numerów telefonów kontaktowych Strony niezwłocznie informują pisemnie o tych 
zmianach. Zmiany takie nie wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy. 

3. Dokonanie zmiany w ust. 1 pkt. 2 i 3może 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 
holowania. 

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 
Prawo zamówień publicznych lub oświadczenia lub dokumenty 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 3 jest nieważna. 
 

§ 9. 



Postanowienia końcowe. 
1. Umowa obowiązuje od dnia zawarcia do ................................... r. 
2. W przypadku wyczerpania kwoty wskazanej w § 5 ust. 1 przed upływem określonego terminu niniejsza 

umowa wygasa. Zamawiający pisemnie zawiadamia o powyższym Wykonawcę. 
3. Określona ilość usług 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. 

4. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu, 
podpisanego przez obie strony umowy. 

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

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy z jednoczesnym 
naliczeniem kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 1 w szczególności w przypadku, gdy: 
a) holowany pojazd i/lub jego części zostaną skradzione, uszkodzone lub zniszczone, 
b) Wykonawca nie przedstawi dokumentów o których mowa w § 4 ust 2 pkt 8, 10 
c) w przypadku utarty uprawnień ,o których mowa w § 4 ust 2 pkt 9 
d) Zamawiający trzykrotnie wezwał innego przedsiębiorcę świadczącego usługi holowania do realizacji 

usługi niewykonanej przez Wykonawcę. 
7. Dopuszcza się rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. 
8. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 
9. W sprawach spornych, po wyczerpaniu możliwości polubownego załatwienia sporu, władnym do 

rozstrzygnięcia jest Sąd Powszechny w Szczecinie. 
10. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, trzy dla 

Zamawiającego 
 

§ 10. 
Klauzula adresowa. 

1. Strony ustalają następujące adresy do korespondencji: 
             1) Zamawiający: 

  Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie ul. Małopolska 47 
     70-515 Szczecin 
2) Zlecający : KMP/KPP/KP……………………………... 
3) 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. 

        
  

  

  

  

  

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

                        Zamawiający                                                                           Wykonawca 

  


