Przeglądy i naprawy samochodów należących do IMGW-PIB Oddziału Morskiego w Gdyni
Nr postępowania: 20/U/PN/OGa/kz,ko,um./2017

Zał. nr 3 do SIWZ
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
Umowa została zawarta dnia ........................................................... pomiędzy:
Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą
w Warszawie, ul. Podleśna 61, Oddział Morski w Gdyni, ul. Waszyngtona 42, zarejestrowanym w Sądzie
Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:
0000062756, posiadającym NIP: 525-000-88-09, REGON:000080507, reprezentowanym przez:
..........................................................................................................................................................................
zwanym w dalszej części „Zamawiającym”
a
..........................................................................................................................................................................
reprezentowanym przez:
..........................................................................................................................................................................
zwanym w dalszej części „Wykonawcą”,
który wyłoniony został w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jedn.:
Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) - nr postępowania 20/U/PN/OGa/kz,ko,um./2017 pn. „Przeglądy
i naprawy samochodów służbowych należących do IMGW-PIB Oddziału Morskiego w Gdyni – zadanie nr
.................”
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a indywidualnie – „Stroną”

1.

2.
3.

4.

§1
Przedmiot umowy
Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego następujące usługi: wykonywanie
przeglądów okresowych, bieżących napraw samochodów, serwisu ogumienia, wyważania i ustawiania
geometrii kół, wymiany opon oraz naprawy przyczep należących do IMGW-PIB Oddziały Morskiego
w Gdyni (dalej także: „przedmiot umowy” lub „usługi”).
Szczegółowy zakres usług opisany jest w Opisie przedmiotu zamówienia (załączniku nr 1 do SIWZ)
stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy oraz integralną część umowy.
Usługi świadczone będą na warunkach określonych w SIWZ, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej
umowy oraz Formularzu cenowym przedstawionym przez Wykonawcę dnia ............................ (dalej
także: „Oferta”), stanowiącym załącznik nr 3 do umowy. Dokumenty te stanowią integralne części
niniejszej umowy.
Wykonawca oświadcza, że usługi będą wykonywane w stacji serwisowej wyposażonej
w odpowiedni sprzęt i narzędzia przez wykwalifikowaną kadrę pracowników, z zachowaniem należytej
staranności i z przestrzeganiem przepisów prawa oraz przepisów bezpieczeństwa.
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§2
Termin realizacji umowy
Umowa została zawarta na okres 12 m-cy od dnia podpisania umowy tj. od dnia .....................................
do dnia ................................... lub do wyczerpania kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie przedmiotu zamówienia, stanowiącej maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy,
w zależności od tego co nastąpi pierwsze.

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

§3
Obowiązki Wykonawcy i miejsce świadczenia przedmiotu umowy
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług zgodnie z zasadami dobrej praktyki zawodowej
obowiązującej w sektorze motoryzacyjnym.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usługi zgodnie ze specyfikacją i wymaganiami
producenta danego samochodu.
W przypadku napraw bieżących Wykonawca każdorazowo przedstawi Zamawiającemu zakres napraw
i pisemną kalkulację (faxem lub e-mailem) wraz z przewidzianym terminem naprawy. Przystąpienie do
prac nastąpi po akceptacji kalkulacji przez Zamawiającego. W razie braku akceptacji z powodu zbyt
wysokich kosztów części oryginalnych Wykonawca zobowiązuje się przedstawić kalkulację
z możliwością części równoważnych, tzw. zamienników. Wzór kalkulacji stanowi zał. nr 4 do umowy.
Wykonawca zapewnia Zamawiającemu wszystkie materiały niezbędne do wykonania usług.
Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie narzędzia, sprzęt i pracowników, za pomocą których
jest w stanie wykonywać usługi w pełnym zakresie.
Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do okazania zezwolenia producenta na
dopuszczenie danej części czy materiału do montażu w samochodzie.
W celu prawidłowej realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się do posiadania stałego dostępu do
części oryginalnych i zamienników.
Materiały użyte w czasie naprawy, wymienione/wymontowane części zamienne, wymienione, zużyte
opony oraz płyny eksploatacyjne Wykonawca zobowiązuje się zutylizować na własny koszt.
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia odbioru pojazdów Zamawiającego od poniedziałku do
piątku w godz. 07:30-16:00.
Wykonanie przeglądu okresowego powinno być zrealizowane w terminie 6 godzin licząc od chwili
przyjęcia samochodu do stacji serwisowej.
Wykonanie napraw powinno być zrealizowane w ciągu 48 godzin od chwili dostarczenia samochodu
do stacji serwisowej, chyba że zakres prac będzie wymagał większej ilości czasu i zostanie to
uzgodnione z Zamawiającym.
W przypadku napraw przekraczających 48 godzin Wykonawca na życzenie Zamawiającego
zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu możliwość korzystania z samochodu zastępczego do czasu
wykonania całości naprawy.
W przypadku, gdy Zamawiający będzie chciał skorzystać z samochodu zastępczego, zawiadomi o tym
Wykonawcę, który umieści w kalkulacji pozycję: ”opłaty za samochód zastępczy”.
W momencie przekazania samochodu do naprawy Wykonawca podpisze protokół przyjęcia pojazdu
do stacji serwisowej. Przygotowanie protokołu przyjęcia pojazdu leży po stronie Wykonawcy.
Po zakończeniu naprawy Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o dokonaniu naprawy
i możliwości odbioru pojazdu.
Wykonana naprawa zostanie udokumentowana w dokumentach pojazdu.
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16. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji ilości i rodzaju wykonywanych usług na rzecz
Zamawiającego oraz do jej udostępniania Zamawiającemu, na każde jego żądanie.
17. Naprawy i przeglądy w okresie gwarancji samochodu przeprowadzane poza Autoryzowanymi Stacjami
Obsługi (ASO), muszą być wykonane zgodnie z warunkami i zaleceniami technicznymi oraz
specyfikacjami ustalonymi przez producenta samochodu.
18. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości pojazdów.
19. W przypadku zwiększenia ilości pojazdów Zamawiającego podlegających usługom, Wykonawca na
pisemną prośbę Zamawiającego przedstawi kalkulację cen przeglądów dla tych pojazdów.
20. W przypadku przeglądu samochodu Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wystawił fakturę na
kwotę obejmującą należność za wykonany przegląd zgodnie z Formularzem cenowym (nie jest
wymagane wówczas określenie ilości roboczogodzin) i osobną fakturę obejmującą należność za
naprawy wykonane w następstwie ustaleń poczynionych w trakcie danego przeglądu i za części użyte
do tych napraw, obliczoną z zastosowaniem ryczałtowej ceny jednostkowej za 1 roboczogodzinę
napraw, którą Wykonawca wskazał w Fomularzu cenowym.
21. Zamawiający jest zarejestrowany w krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) zgodnego
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r.
Deklaracja środowiskowa IMGW-PIB opisująca prowadzoną działalność i jej wpływ na środowisko oraz
wdrożony system zarządzania środowiskowego dostępnego na stronie www.imgw.pl. Zamawiający
wymaga w związku z tym, aby Wykonawca zagwarantował realizację przedmiotu umowy w sposób
przyjazny dla środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem stosowania i doskonalenia metod
zapobiegania zanieczyszczeniom.
22. Miejsce
stacji
serwisowej
gdzie
wykonywane
będą
usługi:
....................................................................................................................................................................

1.
2.
3.
4.

§4
Obowiązki Zamawiającego
Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy o powstałej awarii lub
nieprawidłowości w pracy pojazdu.
Na prośbę Wykonawcy Zamawiający udostępni niezbędną dokumentację i informacje mogące pomóc
w realizacji przedmiotu umowy.
Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za daną usługę na zasadach określonych
w § 5 niniejszej umowy.
Zamawiający w ciągu 3 dni od zawarcia umowy dostarczy Wykonawcy listę osób upoważnionych do
odbioru samochodów ze stacji serwisowej.

§5
Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy płatne będzie w częściach, każdorazowo po wykonanej usłudze,
w wysokości wskazanej w zaakceptowanej każdorazowo kalkulacji naprawy lub - w przypadku
przeglądów – w wysokości ryczałtowej ceny jednostkowej za wykonanie 1 przeglądu podanej przez
Wykonawcę w Formularzu cenowym.
2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet realizacji zamówienia.
3. Łączne wynagrodzenie należne Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy nie przekroczy kwoty:
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Zadanie 1 - Gdynia:
brutto: 47.185,69 zł
VAT 23%: 8.823,34 zł
netto: 38.362,35 zł
Zadanie 2 - Słupsk :
brutto: 6.216,82 zł
VAT 23%: 1.162,49 zł
netto: 5.054,33 zł
Zadanie 3 - Toruń:
brutto: 4.259,57 zł
VAT 23%: 796,51 zł
netto: 3.463,06 zł
Zadanie 4 - Chojnice:
brutto: 3.753,68 zł
VAT 23%: 701,90 zł
netto: 3.051,78 zł
4. W przypadku, gdy należności z tytułu realizacji przedmiotu umowy osiągną kwotę, wskazaną w ust. 3,
umowa wygaśnie bez potrzeby składania przez Strony dodatkowych oświadczeń w tym zakresie.
5. Zamawiający zastrzega, że wartość usług zrealizowanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej
umowy będzie wynikała z rzeczywistego zapotrzebowania Zamawiającego na te usługi i może być
mniejsza od wartości wskazanej w ust. 3 i w takim wypadku Wykonawcy nie będą przysługiwać
względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia finansowe.
6. Zamawiający informuje, że rzeczywiste ilości zleconych Wykonawcy napraw i innych usług są
uzależnione od niemożliwych do przewidzenia zdarzeń, a w szczególności awarii skutkujących
potrzebą wykonania naprawy czy też innej usługi.
7. Wykonawca będzie realizował usługi według potrzeb Zamawiającego, przy czym wynagrodzenie za
przeglądy okresowe będzie zgodne z ryczałtową ceną jednostkową za wykonanie 1 przeglądu podaną
przez Wykonawcę w Formularzu cenowym.
8. Ryczałtowa cena jednostkowa za 1 roboczogodzinę napraw zgodnie z przedstawioną Ofertą
(Formularzem cenowym) wynosić będzie ………………….. zł brutto.
9. Faktury powinny zawierać podział na koszty materiałów oraz roboczogodzin, ze wskazaniem ich ilości,
lub zawierać załącznik z wyszczególnionymi usługami, materiałami i roboczogodzinami składającymi
się na kwotę danej faktury.
10. Faktury powinny być wystawiane na bieżąco po wykonaniu usługi i dotyczyć zawsze jednego pojazdu.
11. Wykonawca zobowiązanym jest wskazać na fakturze numer rejestracyjny pojazdu, którego dotyczył
przegląd lub naprawa.
12. Termin płatności wynagrodzenia wynosi 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury VAT.
13. W razie nie uregulowania płatności w ustalonym terminie, Wykonawca ma prawo żądać od
Zamawiającego zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie.
14. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
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15. Zamawiający będzie przyjmował i realizował płatności z otrzymanej faktury zawierającej dane
odbiorcy jak poniżej:
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB)
01-673 Warszawa, ul. Podleśna 61
Oddział Morski w Gdyni
81-342 Gdynia, ul. Waszyngtona 42
NIP 525-000-88-09

1.

2.

3.

4.

1.

§6
Zasady reprezentacji i osoby biorące udział w realizacji umowy
Wykonawca oświadcza, że upoważnionymi przez niego osobami do kontaktu z Zamawiającym są:
1) p. ....................., tel: ..............................., e-mail: .....................................
2) p. ....................., tel: ..............................., e-mail: .....................................
Zamawiający oświadcza, że upoważnionymi przez niego osobami do kontaktu z Wykonawcą są:
1) p. ....................., tel: ..............................., e-mail: .....................................
2) p. ......................, tel: ................................, e-mail: ....................................
Strony oświadczają, że osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 są upoważnione przez Strony do
dokonywania czynności związanych z realizacją umowy, nie są natomiast uprawnione do zmiany
umowy.
Zmiana lub uzupełnienie wykazu osób do reprezentacji oraz osób ustanowionych do realizacji umowy
nie stanowi zmiany umowy i wymaga jedynie pisemnego oświadczenia złożonego drugiej Stronie.
§7
Kary umowne
Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego następujące kary umowne:
w przypadku zadania 1:
a) 90 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonywaniu usługi ustalonej w kalkulacji
napraw,
b) 4.000 zł, w przypadku odstąpienia od umowy, jej rozwiązania lub wypowiedzenia przez
Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego,
c) 4.000 zł, w przypadku odstąpienia od umowy, jej rozwiązania lub wypowiedzenia przez
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
d) 90 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad zgłoszonych Wykonawcy do
usunięcia w ramach udzielonej gwarancji lub rękojmi,
e) za każdy przypadek niewypełnienia obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie
umowy o pracę - w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w dniu
stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia tego obowiązku,
f) za naruszenia obowiązku wskazanego w § 13 ust. 4 zdanie 1. – w wysokości 80 zł za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki,
g) za naruszenie obowiązku wskazanego w § 13 ust. 4 zdanie 3. – w wysokości 80 zł za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki.
w przypadku zadania 2:
a) 30 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonywaniu usługi ustalonej w kalkulacji
napraw,
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b) 600 zł, w przypadku odstąpienia od umowy, jej rozwiązania lub wypowiedzenia przez
Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego,
c) 600 zł, w przypadku odstąpienia od umowy, jej rozwiązania lub wypowiedzenia przez
Zamawiającego z przyczyn leżącej po stronie Wykonawcy,
d) 30 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad zgłoszonych Wykonawcy do
usunięcia w ramach udzielonej gwarancji lub rękojmi,
e) za każdy przypadek niewypełnienia obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie
umowy o pracę - w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w dniu
stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia tego obowiązku,
f) za naruszenia obowiązku wskazanego w § 13 ust. 4 zdanie 1. – w wysokości 30 zł za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki,
g) za naruszenie obowiązku wskazanego w § 13 ust. 4 zdanie 3. – w wysokości 30 zł netto za
każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
w przypadku zadania 3:
a) 20 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonywaniu usługi ustalonej w kalkulacji
napraw,
b) 500 zł, w przypadku odstąpienia od umowy, jej rozwiązania lub wypowiedzenia przez
Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego,
c) 500 zł, w przypadku odstąpienia od umowy, jej rozwiązania lub wypowiedzenia przez
Zamawiającego z przyczyn leżącej po stronie Wykonawcy,
d) 20 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad zgłoszonych Wykonawcy do
usunięcia w ramach udzielonej gwarancji lub rękojmi,
e) za każdy przypadek niewypełnienia obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie
umowy o pracę - w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w dniu
stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia tego obowiązku,
f) za naruszenia obowiązku wskazanego w § 13 ust. 4 zdanie 1. – w wysokości 20 zł za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki,
g) za naruszenie obowiązku wskazanego w § 13 ust. 4 zdanie 3. – w wysokości 20 zł za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki.
w przypadku zadania 4:
a) 20 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonywaniu usługi ustalonej w kalkulacji
napraw,
b) 300 zł brutto, w przypadku odstąpienia od umowy, jej rozwiązania lub wypowiedzenia przez
Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego,
c) 300 zł brutto, w przypadku odstąpienia od umowy, jej rozwiązania lub wypowiedzenia przez
Zamawiającego z przyczyn leżącej po stronie Wykonawcy,
d) 20 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad zgłoszonych Wykonawcy do
usunięcia w ramach udzielonej gwarancji lub rękojmi,
e) za każdy przypadek niewypełnienia obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie
umowy o pracę - w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w dniu
stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia tego obowiązku,
f) za naruszenia obowiązku wskazanego w § 13 ust. 4 zdanie 1. – w wysokości 20 zł za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki,
g) za naruszenie obowiązku wskazanego w § 13 ust. 4 zdanie 3. – w wysokości 20 zł za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki.
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2. Kara umowna będzie płatna w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty kary.
3. W przypadku braku zapłaty przez Wykonawcę naliczonej kary umownej Zamawiający będzie
uprawniony do potrącenia kwoty naliczonej kary umownej z kwoty należnego Wykonawcy
wynagrodzenia.
4. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy, ani też
z jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z umowy.
5. W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający uprawniony będzie do
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie
Cywilnym.
6. Odstąpienie od umowy nie uniemożliwia Zamawiającemu dochodzenia od Wykonawcy zapłaty
z tytułu naliczonych kar umownych.
7. Naliczenie kar umownych na podstawie ust. 1 lit b lub c nie uniemożliwia dochodzenia zapłaty kar
umownych naliczonych Wykonawcy na innej podstawie.

1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

§8
Gwarancja i rękojmia
Wykonawca udziela Zamawiającemu na okres 12 miesięcy gwarancji jakości na wykonane naprawy
samochodu i przyczepy oraz na części zamontowane podczas przeglądów gwarancyjnych
i pogwarancyjnych lub naprawy bieżącej i serwisu ogumienia.
W przypadku, gdy gwarancja producenta na określone materiały/części zamienne będzie dłuższa niż
12 miesięcy, Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na te materiały/części zamienne na okres
odpowiadający gwarancji udzielonej przez producenta.
Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania przez przedstawiciela Zamawiającego
protokołu odbioru samochodu ze stacji serwisowej bez jakichkolwiek zastrzeżeń.
Wykonawca zobowiązuje się w ciągu 5 dni od dnia otrzymania zgłoszenia wady, na własny koszt
usunąć wady. Okres gwarancji ulegnie przedłużeniu o czas, w ciągu którego na skutek wady
Zamawiający nie mógł korzystać z samochodu.
W przypadku, gdy wady nie dadzą się usunąć, Zamawiający może żądać odpowiedniego obniżenia
ceny za usługę lub za materiały i części zamienne.
W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 4, Zamawiający ma
prawo do usunięcia wad we własnym zakresie lub powierzenia usunięcia wad innemu podmiotowi,
na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty prawa do gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.
Niezależnie od uprawnień przysługujących z tytułu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości,
Zamawiającemu służyć będą uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, na zasadach określonych przez
przepisy Kodeksu cywilnego.

§9
Odpowiedzialność za szkody
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za samochody Zamawiającego i ich odpowiednie
zabezpieczenie od momentu przekazania ich Wykonawcy przez Zamawiającego do momentu
podpisania przez przedstawiciela Zamawiającego protokołu odbioru samochodu ze stacji serwisowej
po wykonaniu usług.
2. W przypadku utraty lub uszkodzenia pojazdu Zamawiającego powierzonego Wykonawcy na podstawie
niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany względem Zamawiającego do zapłaty odszkodowania
z tytułu wyrządzonej szkody.
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3. W dniu zawarcia umowy Wykonawca złożył dokument potwierdzający że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia wynosząca minimum 50.000 zł.

1.
2.

3.

4.

§ 10
Uprawnienie do odstąpienia od umowy
Odstąpienie od całości umowy lub jej części może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem
nieważności oraz musi zawierać podanie przyczyny odstąpienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od całości lub od części umowy z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy w następujących przypadkach:
a. niewykonania zleconych usług w wyznaczonym terminie, po uprzednim pisemnym,
bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania usług we wskazanym terminie, nie
krótszym niż 2 dni,
b. wykonania usług niezgodnie z umową, po uprzednim pisemnym, bezskutecznym wezwaniu
Wykonawcy do należytego wykonania usług we wskazanym terminie, nie krótszym niż 2 dni,
c. gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, skutkujący brakiem możliwości
wykonania przedmiotu umowy.
Zamawiający może skorzystać z umownego prawa odstąpienia w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o okolicznościach wskazanych w ust.2 powyżej, chyba że przed złożeniem Wykonawcy
oświadczenia o odstąpieniu od umowy Wykonawca należycie wykonał usługę i zgłosił
Zamawiającemu pojazd do odbioru.
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej
części umowy.

§ 11
Zmiany w umowie
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w stosunku do treści
Oferty w sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności gdy:
a)
Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa mająca wpływ na realizację
umowy.
b)
Wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie
można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności
i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony.
c)
Zaistnieją zdarzenia siły wyższej, uniemożliwiające prawidłowe wykonanie umowy, przy
czym za siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od
Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, oraz którego Strony
nie mogły uniknąć, ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności,
w szczególności: powódź, pożar, i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki
terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe
przerwy w dostawie energii elektrycznej.
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d)

e)
f)
g)

Zaistnieją okoliczności powodujące konieczność zmiany podmiotów trzecich na etapie
realizacji zamówienia, na zasobach których Wykonawca opierał się wykazując spełnienie
warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże
spełnienie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o
zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca.
Nastąpi zmiana obowiązujących stawek podatku VAT lub innych przepisów prawa, które
będą miały wpływ na wynagrodzenie należne Wykonawcy za realizację umowy.
Jeżeli nastąpią zmiany w organizacji Zamawiającego, wpływające na zakres, sposób lub
terminy realizacji przedmiotu zamówienia.
Gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca
niemożliwością wykonania lub niemożliwością należytego wykonania umowy zgodnie
z SIWZ.

2. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia
okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, jak również w przypadku wyczerpania kwoty, jaką
Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, jeżeli okoliczność ta nastąpi wcześniej,
niż określony w umowie termin realizacji zamówienia.
3. Każda ze Stron występująca o zmianę postanowień umowy jest zobowiązana do udokumentowania
okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmiany.
4. Wniosek o zmianę postanowień umowy, zawierający opis proponowanych zmian, ich uzasadnienie
oraz termin wprowadzenia należy złożyć drugiej Stronie na piśmie.
§ 12
Podwykonawcy
1. Zamawiający wyraża zgodę na udział podwykonawców w realizacji przedmiotu umowy z tym
zastrzeżeniem, że prowadzona przez nich działalność musi odpowiadać przedmiotowi umowy,
oraz że muszą oni posiadać odpowiednie uprawnienia, doświadczenie i kwalifikacje.
2. Udział podwykonawców nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie
przedmiotu umowy.
3. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich
pracowników tak, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.
§ 13
Postanowienia dot. wymogu zatrudnienia do realizacji przedmiotu umowy osób na podstawie
umowy o pracę.
1. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownik/pracownicy wykonujący czynności, dla których
Zamawiający określił taki warunek w SIWZ, będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie
umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Tekst jedn.:
Dz. U. z 2017 r., poz. 60.962 późn. zm.).
2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych
wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego w SIWZ czynności.
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,
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c) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania usług.
3. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody
w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez
Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności:
a) Oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 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 imienia i nazwiska, rodzaju umowy o pracę
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy.
b) Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy ww. oświadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy uniemożliwiające odczytanie danych osobowych pracowników,
za wyjątkiem ich imienia i nazwiska (anonimizacji podlegają m.in. takie dane jak: adres
zamieszkania, data urodzenia, numer PESEL, numer i seria dowodu osobistego, informacja
o wysokości wynagrodzenia itp.), wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli
został sporządzony. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem
przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji
przedłożonej umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do umowy.
4. Wykonawca najpóźniej w ciągu 10 dni od dnia zawarcia umowy, jednakże nie później niż w dniu
rozpoczęcia realizacji umowy, przedstawi Zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych na podstawie
umowy o pracę ze wskazaniem imienia i nazwiska danej osoby oraz wymiaru czasu pracy. Osoby te
muszą brać udział w realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej
aktualizacji ww. wykazu. Wykonawca przedstawia Zamawiającemu zaktualizowany wykaz
niezwłocznie, nie później niż w kolejnym dniu roboczym po zmianie osób ujętych w wykazie.
§ 14
Poufność
1. Umowa jest jawna i może podlegać udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie
do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy Pzp). Z zastrzeżeniem tego wymogu Strony
zobowiązują się do przestrzegania przy realizacji przedmiotu umowy wszystkich postanowień
zawartych w obowiązujących przepisach prawnych związanych z ochroną danych osobowych, a także
ochroną informacji poufnych oraz ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa. Obowiązek ten nie dotyczy
informacji powszechnie znanych oraz udostępniania informacji na podstawie bezwzględnie
obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności na żądanie sądu, prokuratury, organów
podatkowych oraz organów kontrolnych.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich niepodlegających upublicznieniu
informacji dotyczących Zamawiającego i jego działalności, które zostaną powzięte przez Wykonawcę
w czasie realizacji umowy, w związku ze świadczeniem usług.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności uzyskanych od Zamawiającego danych
osobowych. Wykonawca nie jest uprawniony do wykorzystywania danych osobowych Zamawiającego
w celach innych niż w celu wykonywania przedmiotu umowy.
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4. Zamawiający zobowiązuje się do zachowania poufności uzyskanych od Wykonawcy danych
osobowych. Zamawiający nie jest uprawniony do wykorzystywania danych osobowych Wykonawcy
w celach innych niż w celu wykonywania przedmiotu umowy.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

§ 15
Postanowienia końcowe
W przypadku niezgodności zapisów umowy z treścią SIWZ lub Oferty Wykonawcy pierwszeństwo
mają postanowienia umowy.
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo ze
względu na siedzibę Oddziału Morskiego IMGW-PIB w Gdyni.
Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod
rygorem nieważności takiej zmiany.
Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie bez
zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie
obowiązuje przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki do umowy:
1. SIWZ
2. Opis przedmiotu zamówienia.
3. Oferta Wykonawcy
4. Wzór kalkulacji.
5. Wzór protokołu odbioru ze stacji serwisowej.
6. Wzór oświadczenia – zatrudnienie pracowników na umowę o pracę.

W imieniu i na rzecz Zamawiającego podpisali:
(upoważnieni przedstawiciele)

W imieniu i na rzecz Wykonawcy podpisali:
(upoważnieni przedstawiciele)
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Załącznik nr 4 do umowy

KALKULACJA NAPRAWY - WZÓR
.........................................
pieczęć Wykonawcy

Kalkulacja dotycząca naprawy samochodu (marka , nr rej.) ..........................................................
Zakres prac zleconych/awaryjnych/bieżących:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.........
Materiały i części użyte podczas naprawy:

Lp.

Materiał/część

Kwota netto

1.
2.
3.
SUMA: netto:
VAT:
brutto:
Wykaz usług wykonanych w czasie naprawy wynosi:
Lp.

Wykaz usług

Kwota netto

1.
2.
3.
SUMA: netto:
VAT:
brutto:
Liczba roboczogodzin w czasie wykonywania usługi wyniosła: .................................

podpis ...................................
UWAGA: Zał. nr 4 do umowy stanowi tylko orientacyjny wzór kalkulacji. Po wyborze Wykonawcy Strony umowy mogą
ustalić wzór dogodny dla siebie. Zamawiający dopuszcza inną (skróconą, rozszerzoną, jako wydruk z programu
Wykonawcy itp.) formę pisemną kalkulacji.
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Załącznik nr 5 do umowy

PROTOKÓŁ ODBIORU POJAZDU ZE STACJI SERWISOWEJ – WZÓR
Dnia

...................................... odebrano z przeglądu okresowego gwarancyjnego/przeglądu

okresowego

pogwarancyjnego/naprawy

bieżącej/inne*

samochód

o

nr

rej.

.......................................................
Podczas odbioru stwierdzono:
*brak nieprawidłowości
*następujące wady/nieprawidłowości wykonanej usługi:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

............................................
Podpis odbierającego
Wykonawcy

.............................................
Podpis
przedstawiciela

*niepotrzebne skreślić

UWAGA: Zał. nr 5 do umowy stanowi tylko orientacyjny wzór protokołu. Po wyborze Wykonawcy Strony umowy mogą
ustalić wzór dogodny dla siebie. Zamawiający dopuszcza inną (skróconą, rozszerzoną, jako wydruk z programu
Wykonawcy itp.) formę pisemną protokołu odbioru samochodu ze stacji serwisowej.
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Załącznik nr 6 do umowy

Wykonawca:
..........................., dnia ..........................
..................................................................
.................................................................
(pełna nazwa/firma, adres; w zależności
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O ZATRUDNIENIU WSKAZANYCH OSÓB NA PODSTAWIE
UMOWY O PRACĘ
Oświadczam, że jako Wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia
podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych do realizacji zamówienia
i naprawy samochodów należących do IMGW-PIB Oddziału Morskiego w Gdyni”,
podstawie umowy o pracę osobę/osoby, które wykonują czynności wskazane przez
w SIWZ.
Wykaz osób:

Imię i nazwisko:

Data zawarcia
umowy

Rodzaj umowy

publicznego na
pn. „Przeglądy
zatrudniam na
Zamawiającego

Wymiar etatu

Do oświadczenia załączam poniższe dowody:
1. Kopia umów o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy oświadczenie
2. Wykaz obowiązków (tylko w przypadku, gdy taki zakres został sporządzony)

.........................................
podpis Wykonawcy
UWAGA!
Kopia umowy o pracę powinna być zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów
zamieszkania, daty urodzenia, numeru PESEL, numeru i serii dowodu osobistego, informacji o wysokości wynagrodzenia).
Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do
zidentyfikowania.

14

