„Przeglądy okresowe oraz bieżące naprawy i serwis ogumienia
w pojazdach użytkowanych przez IMGW-PIB w okresie 12 miesięcy”

Załącznik nr 7 do SIWZ

UMOWA nr ……/WZP/CA/2020
zawarta w dniu …………………………..... w Warszawie pomiędzy:
Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytutem Badawczym
z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 01-673), ul. Podleśna 61, wpisanym do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000062756, NIP: 525-000-88-09, REGON: 000080507, zwanym dalej „Zamawiającym”,
reprezentowanym przez:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
a
(w przypadku spółek)
……………… z siedzibą w …………… (kod pocztowy ….-…….), ul. ………………, wpisaną
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd ………………
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: ……………, NIP:
……………, REGON: ……………, kapitał zakładowy w wysokości: ………… zł (należy podać
w przypadku spółek kapitałowych) opłacony w całości/w części (dotyczy spółek akcyjnych),
zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą)
............................................ przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą
.......................................... z siedzibą w ................................. (kod pocztowy …..-……)
ul. ...................., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
NIP: ...............; REGON: ....................., zwanym dalej „Wykonawcą”
zwanymi dalej „Stronami” lub „Stroną” niniejszej umowy, zwanej dalej „Umową”.

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp” (tekst jednolity Dz. U. z
2019 r. poz. 1843, z późn. zm.), oznaczenie sprawy ……………………………….
§ 1. Przedmiot Umowy
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania zadania pn.
„Przeglądy okresowe oraz bieżące naprawy i serwis ogumienia w pojazdach
użytkowanych przez IMGW-PIB, w okresie 12 miesięcy”, polegającego na kompleksowej
obsłudze i naprawie pojazdów - samochodów, przyczep oraz naczep połączonej z
dostawą niezbędnych materiałów i części zamiennych zgodnie ze Specyfikacją Istotnych
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Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”), a w szczególności z Opisem przedmiotu
zamówienia, stanowiącym załącznik nr …… do SIWZ (dalej: „OPZ”) oraz ofertą
Wykonawcy z dnia ……………………… r. SIWZ oraz oferta Wykonawcy stanowią
integralną cześć Umowy.
Wykaz aktualnie posiadanych samochodów, naczep i przyczep objętych Umową, wraz
z niezbędnymi danymi, znajduje się w załączniku do OPZ, o którym mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu. Lokalizacje miejsca garażowania samochodów, przyczep i naczep
wskazane są w OPZ.
Usługi objęte przedmiotem Umowy wykonywane będą na każdorazowe zlecenie
Zamawiającego i obejmować będą w szczególności:
1) przeglądy okresowe gwarancyjne i pogwarancyjne wraz z dostawą i zastosowaniem
wymaganych fabrycznie nowych filtrów oraz płynów eksploatacyjnych;
2) naprawy bieżące wynikające z przeglądów, awarii lub usterki pojazdu wraz
z zakupem wymaganych fabrycznie nowych części zamiennych i eksploatacyjnych;
3) serwis ogumienia, przechowywanie i sezonowa wymiana opon z letnich na zimowe
i odwrotnie w zależności od pory roku i panujących warunków atmosferycznych,
wraz z zakupem fabrycznie nowych opon zimowych, letnich oraz wielosezonowych,
w tym także terenowych;
4) przeglądy, naprawy i serwis układu klimatyzacji wraz z uzupełnianiem czynnika
chłodzącego;
5) kontrola i ustawianie geometrii kół osi przedniej i tylnej;
6) pełna diagnostyka komputerowa silnika, osprzętu, urządzeń oraz instalacji
w pojeździe.
Szczegółowy zakres i sposób wykonywania przedmiotu Umowy określa OPZ.
Umową objęte są wszelkie samochody, przyczepy i naczepy garażowane w lokalizacjach,
o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem, że wykaz aktualnie
posiadanych samochodów, przyczep i naczep, o których mowa w ust. 2 zdanie pierwsze,
ma jedynie charakter informacyjny. Ilość lub marki samochodów, przyczep i naczep mogą
ulec zmianie w trakcie trwania Umowy.
Zamawiającemu przysługuje prawo włączenia do Umowy kolejnych samochodów, naczep
i przyczep, które zostaną przemieszczone do lokalizacji, o których mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu. Włączenie do Umowy kolejnych samochodów, przyczep i naczep
nie stanowi zmiany Umowy i wymaga dla swej ważności jedynie pisemnego zgłoszenia
tego faktu do Wykonawcy przesłanego e-mailem na adresy osób wskazanych w § 14 ust.
1 Umowy. Wynagrodzenie za wykonanie usług objętych przedmiotem Umowy
w odniesieniu do tych samochodów, przyczep i naczep będzie wyliczone zgodnie z § 8
Umowy.

§ 2. Termin obowiązywania Umowy
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia jej zawarcia, nie wcześniej jednak
niż od dnia 01 lutego 2021 roku do dnia 31 stycznia 2022 roku lub do wyczerpania
łącznego wynagrodzenia umownego netto określonego w § 8 ust. 1 Umowy, w zależności
od tego, co nastąpi wcześniej.
2. Czas trwania Umowy może zostać przedłużony o okres działania siły wyższej,
zdefiniowanej w § 13 Umowy na warunkach określonych w aneksie do Umowy.
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§ 3. Warunki i miejsca wykonywania
Wykonawca zobowiązuje się, że usługi objęte przedmiotem Umowy będą wykonywane
w punkcie serwisowym Wykonawcy wyposażonym w m.in. aparaturę i oprogramowanie
niezbędne do diagnostyki i naprawy samochodów, przyczep, naczep oraz innych
pojazdów danej marki, w warunkach warsztatowych, z zachowaniem należytej
staranności, przestrzeganiem przepisów prawa i przepisów bezpieczeństwa.
Przeglądy i naprawy pojazdów w okresie gwarancji poza Autoryzowanymi Stacjami
Obsługi (dalej ASO) danej marki muszą być wykonane zgodnie z warunkami i zaleceniami
technicznymi oraz specyfikacjami ustalonymi przez producenta pojazdu tak, aby
Zamawiający nie utracił prawa do gwarancji w okresie jej trwania, oraz posiadać aktualne
oprogramowanie diagnostyczne w okresie obowiązywania Umowy.
Punkty serwisowe, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, znajdować się
będą w odległości nie większej niż 20 km od danych lokalizacji garażowania pojazdów, o
których mowa w OPZ. Odległość punktu serwisowego od miejsca garażowania rozumiana
jest jako najkrótsza trasa samochodowa pomiędzy stacją serwisową, a miejscem
garażowania.
Przekazanie przez Zamawiającego samochodu, przyczepy lub naczepy do przeglądu lub
naprawy bieżącej oraz serwisu ogumienia lub innej czynności związanej z realizacją
przedmiotu Umowy, odbywać się będzie każdorazowo na podstawie odrębnego
pisemnego zlecenia.
W przypadku napraw bieżących, Wykonawca określi wielkość zlecenia na podstawie
sporządzonej kalkulacji naprawy i po akceptacji kalkulacji przez Zamawiającego przystąpi
do realizacji zlecenia. Szczegółowe wytyczne jakie musi spełniać kalkulacja określa OPZ.
W przypadku planowanego przez Wykonawcę rozszerzenia zakresu prac jest on
zobowiązany przedstawić kalkulację dodatkowych kosztów i również uzyskać ich
akceptację. Zamawiający zatwierdzi koszty w formie elektronicznej poprzez pocztę e-mail
lub w dedykowanym systemie informatycznym do obsługi zleceń udostępnionym w
ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 2 Umowy, przez Wykonawcę.
Kalkulacja kosztów naprawy bieżącej wysyłana będzie każdorazowo do każdego
pisemnego zlecenia na adres e-mail: transport@imgw.pl lub udostępniana
Zamawiającemu w dedykowanym systemie informatycznym do obsługi zleceń, w ciągu 24
godzin od przyjęcia pojazdu przez punkt serwisowy. W przypadku trudności technicznych
z prawidłową oceną zakresu naprawy bieżącej oraz brakiem dostępności części
zamiennych, Wykonawca poinformuje Zamawiającego o tym fakcie, a termin przesłania
kosztorysu zostanie ustalony indywidualnie pomiędzy Stronami. Do każdego pisemnego
zlecenia dotyczącego wykonywania przeglądów okresowych gwarancyjnych i
pogwarancyjnych, Wykonawca dołączy zakres wykonywanych czynności zalecanych
przez producenta pojazdu z wykazem części użytych do danego przeglądu
gwarancyjnego lub pogwarancyjnego samochodu.
Części użyte do naprawy bieżącej i przeglądu okresowego gwarancyjnego
i pogwarancyjnego będą fabrycznie nowe. W pierwszej kolejności Wykonawca w
kalkulacji będzie stosował części zamienne i podzespoły tzw. zamienniki, a w przypadku
braku ich dostępności części oryginalne producenta danej marki pojazdu dostępne w ASO
(nie dotyczy pojazdów na gwarancji producenta). Wszystkie części, podzespoły,
materiały, płyny eksploatacyjne i konserwacyjne stosowane do naprawy muszą być wolne
od wad fizycznych i prawnych. Z chwilą odbioru pojazdu Wykonawca przenosi na
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Zamawiającego wszelkie prawa do części i materiałów zamontowanych w trakcie
przeglądów i napraw. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu części zamiennych
i eksploatacyjnych we własnym zakresie, a Wykonawca zobowiązany jest do ich użycia
podczas realizowanych czynności serwisowo-naprawczych w ramach zawartej umowy
(w tym części i podzespołów regenerowanych lub używanych). W przypadku dostarczenia
ww. części przez Zamawiającego, gwarancja udzielona przez Wykonawcę obejmuje
jedynie wykonane prace związane z ich wymianą/montażem.
7. Wykonawca zobowiązany jest do konsultowania z Zamawiającym możliwości wykonania
regeneracji danej części zamiennej, podzespołu w danym pojeździe, oraz po akceptacji
przez Zamawiającego do przedstawienia indywidualnej kalkulacji.
8. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odbiór/przyjęcie pojazdów Zamawiającego
w punktach serwisowych w celu wykonywania przeglądu lub naprawy w dni robocze od
poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00. Zamawiający we własnym zakresie
będzie dostarczał pojazdy w miejsce wykonywania usług i sam będzie je odbierał po
wykonaniu usługi. W przypadku, gdy przekazanie pojazdu z uwagi na jego stan
techniczny ma nastąpić w miejscu garażowania, dokładna godzina odbioru zostanie
wspólnie ustalona przez obie Strony. Zamawiający we własnym zakresie będzie
dostarczał pojazdy w miejsce wykonywania usług i sam będzie je odbierał po wykonaniu
usługi, przy czym jeżeli miejscem odbioru Pojazdu do naprawy będzie jego miejsce
garażowania, transport Pojazdu do punktu serwisowania obciąża w całości Wykonawcę.
9. Wykonawca wykona przegląd okresowy gwarancyjny lub pogwarancyjny w terminie 24
godzin, licząc od chwili przyjęcia pojazdu do punktu serwisowego. Naprawy bieżące,
wykonywane będą w terminie 48 godzin, licząc od chwili przyjęcia pojazdu do punktu
serwisowego, z zastrzeżeniem ust. 10 niniejszego paragrafu.
10. Jeżeli wykonanie naprawy bieżącej w terminie określonym ust. 9 niniejszego paragrafu
nie będzie możliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Strony mogą uzgodnić inny
termin naprawy. Jeżeli czas naprawy będzie przekraczał 48 godzin, Wykonawca
zobowiązuje się zapewnić na wniosek Zamawiającego możliwość skorzystania z
samochodu zastępczego do czasu całkowitego wykonania usługi. Parametry samochodu
zastępczego określa OPZ.
11. Wykonawca niezwłocznie po wykonaniu usług zgłosi Zamawiającemu gotowość odbioru
danego pojazdu w następujący sposób:
1) telefonicznie – dzwoniąc na numer telefonu …………………………;
2) przesyłając wiadomość e-mail na adres: ………………………………;
3) w dedykowanym systemie informatycznym do obsługi zleceń, o którym mowa w ust. 5
niniejszego paragrafu.
12. Dokumentem potwierdzającym każdorazowe wykonanie usługi będącej przedmiotem
Umowy będzie pisemny Protokół odbioru pojazdu, przygotowany przez Wykonawcę
i podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego. W przypadku usługi przeglądu
okresowego układu klimatyzacji, ustawienia geometrii kół osi przedniej oraz tylnej pojazdu
oraz w przypadku wykonania diagnostyki komputerowej pojazdu, do Protokół odbioru
pojazdu Wykonawca każdorazowo dołączy stosowny wydruk/raport potwierdzający
wykonanie danych czynności.
§ 4. Obowiązki Wykonawcy
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1. Wykonawca oświadcza, że posiada umiejętności i kwalifikacje oczekiwane od
kompetentnego wykonawcy usług objętych przedmiotem Umowy, zgodnie z zasadami
dobrej praktyki zawodowej, stosowanej w sektorze motoryzacyjnym, które są niezbędne
do należytego wykonania tego rodzaju czynności.
2. Wykonawca będzie wykonywał usługi objęte przedmiotem Umowy w sposób fachowy,
sprawny, dokładny, zgodnie z zaleceniami producenta danej marki samochodu, przyczepy
lub naczepy oraz przy pomocy wykwalifikowanych pracowników. W przypadku gdy
Wykonawca powierzy wykonanie przedmiotu Umowy bądź jego części podwykonawcom,
odpowiadać będzie za ich działanie bądź zaniechanie działania jak za własne działania
lub zaniechania.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać usługi objęte przedmiotem Umowy
w rozliczeniach bezgotówkowych.
4. Materiały użyte w czasie naprawy bieżącej, wymienione/wymontowane części zamienne,
wymienione zużyte opony oraz płyny eksploatacyjne zostaną zutylizowane przez
Wykonawcę na jego koszt.
5. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo
przesłać/udostępnić Zamawiającemu zdjęcia uszkodzonych lub wyeksploatowanych
części/podzespołów zakwalifikowanych do regeneracji lub wymiany.
6. Wykonawca posiadać będzie przez cały okres trwania Umowy, jak również przez okres
obowiązywania gwarancji ważną umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
z sumą gwarancyjną na jedno i wszystkie zdarzenia łącznie nie niższą niż ………… zł
(słownie: …………………………. złotych).
7. Ubezpieczenie
odpowiedzialności
cywilnej
Wykonawcy
obejmować
powinno
odpowiedzialność z tytułu szkód osobowych i rzeczowych, w następującym zakresie:
1) odpowiedzialność cywilna kontraktowa - z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania Umowy;
2) odpowiedzialność cywilna deliktowa.
8. Wykonawca zobowiązany jest, najpóźniej w dniu podpisania Umowy, dostarczyć
Zamawiającemu kserokopię zawartej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
o której mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, poświadczoną za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę wraz z dowodem jej opłacenia tj. dowodem opłacenia całości składki
lub poszczególnych rat składki.
9. Jeżeli w czasie trwania Umowy zakończy się ochrona ubezpieczeniowa wynikająca
z dotychczas wiążącej Wykonawcę umowy ubezpieczenia, wówczas ma on obowiązek
niezwłocznie i bez dodatkowego wezwania dostarczyć Zamawiającemu dokument
potwierdzający zawarcie nowej umowy ubezpieczenia na zasadach określonych w ust. 6 i
7 niniejszego paragrafu. Dostarczenie Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego
zawarcie nowej umowy ubezpieczenia na zasadach określonych w ust. 6 i 7 niniejszego
paragrafu nastąpi najpóźniej w dniu, w którym kończy się dotychczasowa umowa
ubezpieczenia.
10. Jeżeli w czasie trwania Umowy suma gwarancyjna ulegnie zmniejszeniu wówczas
Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie i bez dodatkowego wezwania dostarczyć
Zamawiającemu dokument potwierdzający uzupełnienie posiadanego ubezpieczenia, co
najmniej, do wartości wskazanej w ust. 6 niniejszego paragrafu.
11. Uchybienie terminowi dostarczenia dokumentu potwierdzającego zawarcie nowej umowy
ubezpieczenia uprawnia Zamawiającego do wykupienia dla Wykonawcy ubezpieczenia
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o tożsamym zakresie na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz dokonania potrącenia kosztu
ubezpieczenia z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy albo z zabezpieczenia
należytego wykonania Umowy.
12. W trakcie trwania Umowy, zostaną wyznaczone przez Wykonawcę co najmniej 2 osoby
z długoletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie usług objętych przedmiotem
Umowy do stałej współpracy z Zamawiającym.
§ 5. Obowiązki Zamawiającego
1. Zamawiający zapewni współpracę swoich pracowników z przedstawicielami Wykonawcy
w okresie realizacji przedmiotu Umowy.
2. Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego ustosunkowywania się do problemów
zgłaszanych przez Wykonawcę.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oględzin naprawianego pojazdu celem weryfikacji
wykonywanej usługi w punkcie serwisowym lub miejscu garażowania samochodu,
przyczepy lub naczepy, po wcześniejszym wyznaczeniu terminu.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do jazdy testowej samochodu po wykonanej
naprawie bieżącej, przeglądzie okresowym gwarancyjnym i pogwarancyjnym, a przed
podpisaniem Protokołu odbioru pojazdu z punktu serwisowego.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

§ 6. Odpowiedzialność za szkody
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za samochody, przyczepy
i naczepy Zamawiającego oraz ich zabezpieczenie od momentu przekazania ich przez
Zamawiającego do wykonania usług objętych przedmiotem Umowy, zgodnie z § 3 ust. 8
Umowy, aż do momentu zwrotu samochodów, przyczep lub naczep Zamawiającemu po
wykonaniu usług.
Wykonawca jest zobowiązany do rekompensaty wszelkich strat spowodowanych utratą
lub uszkodzeniem samochodów, przyczep lub naczep będących własnością
Zamawiającego, które powstały w okresie odpowiedzialności Wykonawcy, zgodnie
z ust. 1 niniejszego paragrafu.
W przypadku utraty lub uszkodzenia samochodu, przyczepy lub naczepy Zamawiającego,
Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy odszkodowania w wysokości
umożliwiającej pełne odtworzenie utraconego lub uszkodzonego pojazdu.
Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za wyrządzenie szkód osobom
trzecim, spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy oraz osób lub
podmiotów, za które ponosi odpowiedzialność (w szczególności podwykonawców).
W takim przypadku Wykonawca będzie miał obowiązek zaspokoić uzasadnione
roszczenia
takich
osób
trzecich,
zwalniając
jednocześnie
Zamawiającego
z odpowiedzialności. W przypadku kierowania jakichkolwiek roszczeń wobec
Zamawiającego, które wiążą się z wykonaniem Umowy przez Wykonawcę, ten ostatni
przejmie na siebie te roszczenia oraz obowiązek ich zaspokojenia.
Wstępne dochodzenie oraz sporządzenie przez Zamawiającego protokołu szkód powinno
odbyć się niezwłocznie po zaistniałym zdarzeniu, przy udziale przedstawiciela
Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązuje się pokryć szkody w terminie 30 dni od dnia ich stwierdzenia
protokołem szkód.
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§ 7. Personel Wykonawcy
1. Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca dostarczy
Zamawiającemu listę pracowników Wykonawcy uczestniczących w realizacji przedmiotu
Umowy (dalej „Pracownicy” lub „Pracownik”) wykonujących następujące czynności:
1) wymiana sprzęgła;
2) wymiana akumulatora;
3) wymiana rozrusznika;
4) wymiana alternatora;
5) wymiana amortyzatorów (przód, tył);
6) wymiana resorów;
7) wymiana elementów układu hamulcowego;
8) wymiana opon (letnich, zimowych);
9) wulkanizacja i naprawa opon/kół;
10) wyważenie kół;
11) wymiana elementów układu wydechowego;
12) wymiana łożysk piast;
13) wymiana wahaczy zawieszenia;
14) wymiana łączników drążków stabilizacyjnych;
15) pomiar i regulacja geometrii układu jezdnego;
16) diagnostyka komputerowa silnika i osprzętu nadwozia samochodu;
17) analiza spalin;
18) wymiana napędu rozrządu;
19) wymiana przegubów;
20) wymiana filtrów: oleju, powietrza, paliwa, przeciwpyłowego, skrzyni biegów;
21) wymiana oleju;
22) wymiana uszczelki pod głowicą;
23) wymiana świec zapłonowych i żarowych w zależności od rodzaju silnika;
24) wykonanie smarowania elementów układu: kierowniczego, zawieszenia,
napędowego;
25) naprawy związane z silnikiem samochodu;
26) naprawy związane ze skrzynią biegów;
27) wymiana klocków hamulcowych, tarcz, bębnów, sworzni, końcówek, itp.;
28) serwisowanie układu klimatyzacji (sprawdzenie szczelności, uzupełnienie
czynnika, dezynfekcja, odgrzybianie, usuwanie wilgoci, itp.);
29) wymiana wycieraczek podłogowych/dywaników;
30) wymiana żarówek;
31) wymiana piór wycieraczek;
32) naprawa instalacji elektrycznej;
33) naprawa kolumn Mac Phersona;
34) kontrola i regulacja świateł.
2. Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy będą w okresie realizacji Umowy zatrudnieni
na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, ze zm.), zgodnie z pisemnym
oświadczeniem Wykonawcy.
3. W trakcie realizacji Umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, nie krótszym niż 14 dni roboczych, Wykonawca przedłoży
Oznaczenie sprawy: WZP-262-40/2020
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Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu
zatrudnienia Pracowników na podstawie umowy o pracę:
1) oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę Pracowników
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 Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę wraz ze
wskazaniem liczby tych Pracowników, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;
2) poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopie umów o pracę
Pracowników wykonujących w trakcie realizacji przedmiotu Umowy czynności,
których dotyczy oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w pkt 1 powyżej (wraz z
dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopie
umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych Pracowników, zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie ochrony
danych osobowych tj. w szczególności bez adresów, numerów PESEL Pracowników).
Imię i nazwisko Pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do
zidentyfikowania;
3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez
Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie Pracownika przez
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę
danych osobowych Pracowników, zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie
ochrony danych osobowych.
4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 3 niniejszego
paragrafu w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 3 niniejszego
paragrafu będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników na
podstawie umowy o pracę, co będzie skutkować naliczeniem kary umownej określonej w
§ 11 ust. 1 pkt 6 Umowy.
5. Opóźnienie przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu,
przekraczające 10 dni roboczych traktowane będzie jako niewypełnienie obowiązku
zatrudnienia Pracowników na podstawie umowy o pracę i może stanowić podstawę do
odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy.
6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez
Państwową Inspekcję Pracy.
§ 8. Wynagrodzenie i warunki płatności
1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie za faktycznie wykonane usługi, przy czym:
1) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie jednego przeglądu okresowego
gwarancyjnego lub pogwarancyjnego, obejmujące w szczególności koszt
Oznaczenie sprawy: WZP-262-40/2020
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2)

3)

4)

5)

6)

wykonania usługi, koszt użytych fabrycznie nowych części zamiennych oraz
materiałów eksploatacyjnych wymaganych do prawidłowego wykonania przeglądu
okresowego pojazdu, wynosi netto ………………………… zł (słownie: ………………
złotych) plus podatek od towarów i usług w kwocie - …………………… zł (słownie:
…………………………… złotych), co daje brutto ………………………… zł (słownie:
…………………………… złotych);
wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie jednego przeglądu okresowego
układu klimatyzacji, obejmujące w szczególności koszt wykonania pełnego serwisu,
uzupełnienia czynnika, czyszczenia, odgrzybienia i usunięcia wilgoci z układu,
kontroli prawidłowości pracy, wydajności chłodzenia oraz szczelności układu
klimatyzacji, a także koszt pozostałych czynności niezbędnych do prawidłowego
wykonania usługi wynosi netto ………………………… zł (słownie: ………………
złotych) plus podatek od towarów i usług w kwocie - …………………… zł (słownie:
…………………………… złotych), co daje brutto ………………………… zł (słownie:
…………………………… złotych);
wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie łącznie wymiany opon, wyważenia kół
i przechowywania opon, obejmujące w szczególności koszt wykonania usługi,
drobnych materiałów (odważniki, zawory, smary, itp.), demontażu i ponownego
montażu kół oraz pozostałych czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania
usługi wynosi netto ………………………… zł (słownie: ……………… złotych) plus
podatek od towarów i usług w kwocie - …………………… zł (słownie:
…………………………… złotych), co daje brutto ………………………… zł (słownie:
…………………………… złotych);
wynagrodzenie ryczałtowe za ustawienie geometrii kół osi przedniej oraz tylnej
Pojazdu, obejmujące w szczególności koszt wykonania usługi, ustawienie zbieżności
kół, kątów pochylenia i wyprzedzenia, koszt wymaganych materiałów oraz
pozostałych czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi wynosi netto
………………………… zł (słownie: ……………… złotych) plus podatek od towarów i
usług w kwocie - …………………… zł (słownie: …………………………… złotych), co
daje brutto ………………………… zł (słownie: …………………………… złotych);
wynagrodzenie ryczałtowe za jednostkowe i kompleksowe wykonanie
diagnostyki komputerowej pojazdu, obejmujące w szczególności koszt wykonania
weryfikacji wszystkich systemów znajdujących się w samochodzie przy wykorzystaniu
tzw. testerów usterek, czy komputerów diagnostycznych, oraz koszt wykonania
czynności umożliwiających w szczególności: wykrycie przyczyn awarii, odczytywanie
kodów błędów, kasowania kodów, sprawdzanie sprawności elementów
wykonawczych, weryfikację pracy zapłonu, ocenę prędkości obrotowej silnika,
dokonanie korekty czasu wtrysku, czy tez sprawdzenie parametrów pojazdu, itp.
wynosi netto ………………………… zł (słownie: ……………… złotych) plus podatek
od towarów i usług w kwocie - …………………… zł (słownie: ……………………………
złotych), co daje brutto ………………………… zł (słownie: ……………………………
złotych);
wynagrodzenie ryczałtowe za jedną roboczogodzinę pracy zespołu
serwisowego w związku z wykonywaniem napraw bieżących oraz pozostałych
czynności wchodzących w zakres przedmiotu Umowy, a nie objętych usługami,
o których mowa w pkt 1-5 powyżej, wynosi netto ………………………… zł
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

(słownie: ……………… złotych) plus podatek od towarów i usług w kwocie …………………… zł (słownie: …………………………… złotych), co daje brutto
………………………… zł (słownie: …………………………… złotych).
Łączne wynagrodzenie umowne Wykonawcy należne w czasie trwania Umowy za
wykonane usługi w ramach przedmiotu Umowy nie przekroczy kwoty netto
…………………… zł (słownie: ……………………… złotych) plus podatek od towarów
i usług w kwocie ………………… zł (słownie: ………………… złotych), co daje
brutto …………………… (słownie: ……………………… złotych).1 Wynagrodzenie to
obejmuje wszelkie koszty i opłaty ponoszone w związku z należytym wykonaniem
Umowy w terminie wskazanym w Umowie.
Zamawiający zastrzega, że rzeczywiste łączne wynagrodzenie umowne jest uzależnione
od ilości faktycznie wykonanych usług i może być niższe od kwoty określonej w ust. 2
niniejszego paragrafu. W takim przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne
roszczenia finansowe.
Wykonawca udziela Zamawiającemu rabatu na części zamienne, podzespoły, materiały,
płyny eksploatacyjne i konserwacyjne stosowane podczas realizacji usług będących
przedmiotem Umowy w
wysokości ….%, liczonego od cen detalicznych,
obowiązujących w dniu otrzymania kalkulacji naprawy przez Zamawiającego,
dostępnych w sklepie online firmy Inter Cars S.A. publikowanych na ogólnodostępnej i
oficjalnej stronie internetowej www sklepu, tj. https://intercars.pl, oraz rabatu w
wysokości ……% na części zamienne i podzespoły liczonego od cen detalicznych
dostępnych w dniu otrzymania kalkulacji, w cennikach ASO danej marki pojazdu. Rabat
obowiązuje przez cały okres trwania Umowy, a jego wysokość w trakcie trwania umowy
może ulec zmianie wyłącznie poprzez jego zwiększenie.2
Rozliczenie naprawy bieżącej odbywać się będzie każdorazowo na podstawie stawki
godzinowej (roboczogodziny), o której mowa w ust. 1 pkt 6 niniejszego paragrafu,
przyjmując za podstawę obliczeń normy czasowe operacji naprawczych oraz cen za
wykorzystane do naprawy części zamienne, podzespoły, materiały, płyny eksploatacyjne
i konserwacyjne, uwzględniających udzielone Zamawiającemu rabaty3. Rozliczenie to
będzie zgodne z kalkulacją naprawy, o której mowa w § 3 ust. 5 Umowy.
Faktury powinny uwzględniać rozdzielenie ilości roboczogodzin od materiałów, powinny
też posiadać wyodrębnione ceny za zryczałtowane usługi. Do każdego pisemnego
zlecenia na dany pojazd wystawiana będzie oddzielna faktura.
Wynagrodzenie za każdą usługę wykonywaną w ramach przedmiotu Umowy, zapłacone
zostanie przez Zamawiającego na podstawie faktury Wykonawcy, wystawionej po
podpisaniu Protokołu obioru pojazdu przez przedstawiciela Zamawiającego, w terminie
30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, przelewem
na rachunek bankowy Wykonawcy o nr: ………………………………………., dodatkowo
wskazany na fakturze. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do każdej faktury
podpisany przez Zamawiającego Protokół odbioru pojazdu, a w przypadku wykonanych
usług, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 4 i 5 niniejszego paragrafu, stosowny
raport/wydruk z urządzenia diagnostyczno-serwisowego.

Kwota jaka Zamawiający przeznaczy na realizację zadania
Jeżeli Wykonawca udzieli rabatu
3
Jeżeli Wykonawca udzieli rabatu
1
2
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8. Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy nie stanowi zmiany Umowy i wymaga
jedynie pisemnego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego na jeden z adresów email wskazanych w § 14 ust. 2 Umowy lub pismem na adres Zamawiającego wskazany
w komparycji Umowy.
9. Doręczenie błędnie wystawionej faktury, w tym, gdy Wykonawca ma status podatnika
VAT czynnego, faktury zawierającej numer rachunku bankowego, który nie widnieje w
wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz
wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT (tzw. biała lista podatników VAT), a także
wystawienie faktury przed podpisaniem Protokołu odbioru, powoduje, że termin zapłaty
nie biegnie do czasu doręczenia prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień dokonania
zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
10. Faktura może zostać doręczona w formie papierowej albo w formie określonej
przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1666) lub przesłana na
adres e-mail: faktury@imgw.pl.
11. Zważywszy na ryzyka związane z procederem wyłudzenia podatku od towarów i usług,
Strony uzgodniły, iż Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za własne
zobowiązania podatkowe oraz przejmuje pełną odpowiedzialność za działanie swoich
dostawców oraz podwykonawców, także w zakresie nieprzestrzegania przez te podmioty
obowiązków związanych z rozliczeniami z tytułu podatku od towarów i usług.
12. W przypadku wystąpienia do Zamawiającego przez organy skarbowe z jakimikolwiek
wezwaniami do wypełnienia obowiązków podatkowych wynikających z działania lub
zaniechania Wykonawcy, jego dostawców lub podwykonawców, Wykonawca
zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia ewentualnych zobowiązań Zamawiającego
wobec organów skarbowych z tego tytułu.
13. Zamawiający oświadcza, iż jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia
8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach
handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 935, ze zm.).
§ 9. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, w wysokości 5%
łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 2 Umowy,
tj. kwotę ……………………… zł (słownie: …………………… złotych) w jednej z form
określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.
2. W przypadku jakiejkolwiek zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy, niezależnie od
przyczyn tej zmiany, jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesiono w
innej formie niż w pieniądzu, Wykonawca jest zobowiązany zachować ciągłość
zabezpieczenia w odpowiedniej wysokości co najmniej do upływu terminu zakończenia
wykonywania Umowy. W tym celu, Wykonawca, nie później niż na 7 dni kalendarzowych
przed upływem ważności dotychczasowego zabezpieczenia, przedłuży termin jego
ważności o odpowiedni okres lub wniesie na ten okres nowe zabezpieczenie. Przed
dokonaniem tej czynności, Wykonawca zapewni Zamawiającemu odpowiedni czas, nie
mniej niż 7 dni roboczych, na weryfikację prawidłowości dokumentu mającego stanowić
zabezpieczenie na dodatkowy okres realizacji przedmiotu Umowy. Czynności wymienione
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powyżej mogą być powtórzone jeśli nastąpią kolejne przesunięcia okresu wykonywania
przedmiotu Umowy.
W przypadku nieprzedłużenia zabezpieczenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu w przewidzianym na dokonanie tych czynności
terminie, Zamawiający, nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania dotychczasowego
zabezpieczenia, jest uprawniony do skorzystania z wniesionego już zabezpieczenia
należytego wykonania Umowy, a uzyskane środki będą stanowiły zabezpieczenie
należytego wykonania Umowy w formie pieniężnej.
Zamawiający zwróci zabezpieczenie (70% wartości) w terminie 30 dni od dnia wykonania
Umowy i uznania przez Zamawiającego, że Umowa została wykonana należycie,
pozostawiając jednocześnie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę
stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia. Kwota ta będzie zwrócona nie później niż
w 15 dniu po upływie ostatniego okresu odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za
wady w związku z wykonanymi w ramach Umowy usługami.
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania Umowy, a także roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy,
zgodnie z art. 149 ustawy Pzp, w szczególności zmiana formy zabezpieczenia musi być
dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

§ 10. Gwarancja
1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej 12-miesięcznej gwarancji jakości na
wykonane w ramach przedmiotu Umowy usługi oraz gwarancji na użyte materiały oraz
części zamienne na okres zgodny z gwarancją producenta.
2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po dniu podpisania przez
przedstawiciela Zamawiającego Protokołu odbioru pojazdu, o którym mowa w § 3 ust. 12
Umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania
zgłoszenia roszczenia gwarancyjnego od Zamawiającego, na własny koszt usunąć
wady/usterki. Okres gwarancji ulegnie przedłużeniu o czas, w ciągu którego na skutek
wady, Zamawiający nie mógł korzystać z samochodu, przyczepy lub naczepy.
4. W przypadku, gdy wady/usterki nie dadzą się usunąć, Zamawiający może żądać
odpowiedniego obniżenia ceny za reklamowaną usługę lub materiały lub części
zamienne.
5. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 2 niniejszego
paragrafu, 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.
6. Niezależnie od uprawnień przysługujących z tytułu udzielonej przez Wykonawcę
gwarancji jakości, Zamawiającemu służyć będą uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, na
zasadach ogólnych.
§ 11. Kary umowne
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczania kar umownych:
1) w przypadku niewykonania lub innego niż określone w pkt. 2 - 7 nienależytego
wykonania Umowy przez Wykonawcę, z przyczyn leżących po jego stronie Oznaczenie sprawy: WZP-262-40/2020
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w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8
ust. 2 Umowy;
2) za opóźnienie w wykonaniu usług objętych przedmiotem Umowy w stosunku do
terminów określonych w § 3 ust. 9 - 10 Umowy - w wysokości 10% wynagrodzenia
umownego brutto, za tę usługę wraz z częściami, której opóźnienie dotyczy - za każdy
rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia;
3) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji - w wysokości 0,3%
łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 2 Umowy - za
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
4) za niedostarczenie samochodu zastępczego, o którym mowa w § 3 ust. 10 Umowy –
w wysokości 20% ceny brutto części oraz usługi, w trakcie której Zamawiający zgłosił
konieczność zapewnienia mu samochodu zastępczego;
5) w przypadku nie wypełnienia obowiązków, o których mowa w § 4 ust. 8, 9 lub 10
Umowy w wysokości 200,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do
terminu określonego w § 4 ust. 8 – 10 Umowy;
6) w przypadku naruszenia wymogu określonego w § 7 ust. 2 Umowy – w wysokości
1.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia;
7) za nieprzedłożenie Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 3 Umowy
– w wysokości 200,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminu
określonego w § 7 ust. 3 Umowy.
Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku
wykonania przedmiotu Umowy ani też z jakichkolwiek innych obowiązków wynikających
z Umowy, za wyjątkiem przypadku odstąpienia od Umowy.
Z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu, termin płatności kary umownej wynosi 15
dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Wykonawcę wezwania do zapłaty.
Zamawiający, o ile dokona takiego wyboru, jest upoważniony do potrącenia kar
umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
Wykonawca nie będzie ponosić odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, opóźnienia lub nieprzewidziane koszty,
w takiej części, w jakiej wystąpią z winy Zamawiającego.
Niezależnie od zapłaty kary umownej, Zamawiający może dochodzić naprawienia szkody
w pozostałym zakresie na zasadach ogólnych.

§ 12. 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 zobowiążą się do przestrzegania przy realizacji Umowy wszystkich
postanowień zawartych w obowiązujących przepisach prawnych związanych z ochroną
danych osobowych, a także z ochroną informacji niejawnych 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 lub organów
kontrolnych.
2. Nie będą uznawane za informacje chronione, informacje które:
1) staną się informacją publiczną w okolicznościach niebędących wynikiem czynu
bezprawnego, lub
Oznaczenie sprawy: WZP-262-40/2020
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2) są już znane Stronom, o czym świadczą wiarygodne dowody i nie są informacjami
chronionymi, lub
3) są zatwierdzone do rozpowszechnienia na podstawie uprzedniej pisemnej zgody Stron,
lub
4) zostaną przekazane Stronom przez osobę fizyczną lub prawną niebędącą stroną
Umowy zgodnie z prawem, bez ograniczeń i nie naruszając postanowień Umowy.
Każda ze Stron winna dołożyć należytej staranności, aby zapobiec ujawnieniu lub
korzystaniu przez osoby trzecie z informacji chronionych drugiej Strony. Każda ze Stron
zobowiązuje się zapewnić dostęp do informacji chronionych wyłącznie tym pracownikom
lub współpracownikom Strony, którym informacje te są niezbędne dla wykonania
czynności na rzecz drugiej Strony i którzy wykonują obowiązki wynikające z Umowy.
W przypadku naruszenia powyżej opisanych zobowiązań dotyczących poufności danych,
druga Strona będzie miała prawo do żądania natychmiastowego zaniechania naruszeń
i usunięcia ich skutków. Wezwanie do zaniechania naruszeń i usunięcia skutków winno
być wysłane drugiej Stronie w formie pisemnej.
Strona, która dopuściła się naruszeń, zobowiązana będzie naprawić szkodę na zasadach
ogólnych.
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich niepodlegających
upublicznieniu informacji dotyczących Zamawiającego i jego działalności, które zostaną
powzięte przez Wykonawcę w trakcie lub przy okazji realizacji Umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności uzyskanych od Zamawiającego
danych osobowych i Wykonawca nie jest uprawniony do wykorzystywania tych danych
osobowych w celach innych niż wyłącznie w celu wykonywania Umowy.
§ 13. Siła wyższa
Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy,
jeżeli jest to spowodowane siłą wyższą.
Siłą wyższą w rozumieniu Umowy są zdarzenia zewnętrzne, nadzwyczajne, niezależne
od Stron, a w szczególności: wojna, powódź, huragan, zamieszki, strajki, jak również
zakłócenia w funkcjonowaniu Zamawiającego, Wykonawcy, organów władzy publicznej,
łańcucha dostaw materiałów niezbędnych do realizacji Umowy, związane z występującą
pandemią COVID - 19, o ile okoliczności te mają wpływ na realizację Umowy.
W przypadku zaistnienia siły wyższej terminy określone w Umowie zostaną przedłużone
o czas działania siły wyższej, a Wykonawca zobowiązany jest poinformować
Zamawiającego w formie pisemnej o wystąpieniu siły wyższej uprawdopodabniając
wpływ tych okoliczności na realizację Umowy odpowiednimi oświadczeniami lub innymi
dokumentami nie później niż w terminie trzech dni od momentu wystąpienia takiego
zdarzenia, pod rygorem niedopuszczalności powoływania się na tę okoliczność. Jeżeli
siła wyższa uniemożliwi poinformowanie drugiej Strony o jej zaistnieniu wówczas termin
trzech dni rozpocznie swój bieg od chwili, gdy powiadomienie stało się możliwe. Za
powiadomienie pisemne, wyłącznie na potrzeby niniejszego ustępu, Strony uznają
przesłanie skanów lub zdjęć podpisanych dokumentów za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adresy e-mail wskazane w § 14 ust. 1 Umowy.
Jeżeli okres działania siły wyższej trwa dłużej niż dwa miesiące, Strony mają prawo
odstąpić od dalszej realizacji Umowy, bez jakichkolwiek konsekwencji, w tym kar i
odszkodowań, po uprzednim pisemnym powiadomieniu, w terminie do 75 dni od dnia
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wysłania powiadomienia, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu przez
którąkolwiek ze Stron.
§ 14. Kontakt Stron
1. Wykonawca oświadcza, że upoważnionymi przez niego osobami do kontaktu
z Zamawiającym są
p. ………………………, tel.: ……………………, e-mail:
…………………….
p. ……………………………, tel.: …………………………, e-mail:
…………………………………..….
2. Zamawiający oświadcza, że upoważnionymi przez niego osobami do kontaktu z
Wykonawcą są p. …………………, tel. …………………, e-mail: ………………… (sprawy
techniczne) oraz p. ………………, tel. ……………………, e-mail: ………………… (sprawy
handlowe).
3. Zamawiający oświadcza, iż osoby, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, są
upoważnione przez Zamawiającego do dokonywania czynności związanych z realizacją
Umowy, nie są natomiast uprawnione do zmiany Umowy.
4. Zmiana lub uzupełnienie wykazu osób do kontaktu nie stanowi zmiany Umowy i wymaga
jedynie pisemnego oświadczenia złożonego drugiej Stronie.

1.

2.
3.
4.

5.

§ 15. Odstąpienie od Umowy
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku:
1) jeśli Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje Umowę i pomimo
wyznaczenia dodatkowego 2-dniowego terminu nie usunął wskazanych pisemnie
naruszeń;
2) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,
lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;
3) jeżeli zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne przeciwko Wykonawcy;
4) jeżeli Wykonawca przystąpi do likwidacji swojej firmy z wyjątkiem likwidacji
przeprowadzanej w celu przekształcenia lub restrukturyzacji;
5) opóźnienia przedłożenia dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 3 Umowy,
przekraczającego 10 dni roboczych;
6) nieprzedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zawarcie przez
Wykonawcę wymaganego w Umowie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.
Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
i powinno zawierać uzasadnienie.
Jakiekolwiek odstępstwo od przyjętych norm jakościowych uprawnia Zamawiającego do
odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy, z wszystkimi wynikającymi z tego
konsekwencjami, przy zachowaniu uprawnienia do żądania zapłaty kar umownych oraz
uzupełniającego je odszkodowania.
W przypadku odstąpienia od Umowy na podstawie co najmniej jednego z postanowień
wskazanych w ust. 1 pkt 1 oraz pkt 3 do 6 powyżej, Zamawiający zachowa prawo do
żądania zapłaty kar umownych przez Wykonawcę zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 1 Umowy.
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§ 16. Zmiany Umowy
1. Wszelkie zmiany Umowy dokonywane w przypadkach przewidzianych w art. 144 ust. 1
pkt 2-6 ustawy Pzp oraz w okolicznościach przewidzianych w Umowie, wymagają formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Poza przypadkami wskazanymi w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp, przewidziana
w ust. 1 niniejszego paragrafu możliwość dokonania zmian postanowień Umowy, w tym
sposób wykonania Umowy, termin wykonania Umowy lub wynagrodzenie umowne
obejmuje w szczególności następujące sytuacje:
1) zmiany w obowiązujących przepisach prawa lub wejście w życie nowych przepisów
prawa w zakresie przedmiotu Umowy;
2) zmiany w innych, powiązanych z przedmiotem Umowy przedsięwzięciach
realizowanych lub przewidzianych do realizacji przez Zamawiającego, których to
zmian nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, wpływających na
zakres, sposób lub terminy realizacji przedmiotu Umowy;
3) zmiany w organizacji Zamawiającego, wpływających na zakres, sposób lub terminy
realizacji przedmiotu Umowy;
4) zaistnienie innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, skutkującej
niemożliwością wykonania lub należytego wykonania przedmiotu Umowy;
5) wystąpienie okoliczności siły wyższej, o której mowa w § 13 Umowy;
6) zastąpienie Wykonawcy nowym wykonawcą, w szczególności w wyniku połączenia,
podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia Wykonawcy lub jego
przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca będzie spełniał warunki udziału
w postępowaniu, nie będą zachodzić wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pociągnie to za sobą innych istotnych zmian Umowy;
7) wyniknięcie 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 zapisów
przez Strony.
3. Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy w zakresie praw i obowiązków związanych
z terminami wykonania, sposobem realizacji, obowiązkiem zapłaty kar umownych,
naprawienia szkody przekraczającej wysokość zastrzeżonych kar umownych, utrzymania
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w razie zaistnienia sporu i woli jego
ugodowego zakończenia.
4. Zamawiający w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za szkodę poniesioną
przez Wykonawcę w związku z przesunięciem terminu wykonania Umowy.
§ 17.
Obowiązek informacyjny realizowany przez Zamawiającego wobec Wykonawcy
1. Zamawiający oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, w odniesieniu do
danych osobowych osób fizycznych reprezentujących Wykonawcę oraz osób fizycznych
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wskazanych przez ten podmiot jako osoby do kontaktu/koordynatorzy/inne osoby
odpowiedzialne za wykonanie Umowy (art. 14 RODO).
Zamawiający oświadcza, że wyznaczył inspektora ochrony danych o którym mowa w art.
37-39 RODO. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Zamawiającego: Pani
Marlena Beśka, tel. (22) 56-94-407 kom. 781-774-122 e-mail: iodo@imgw.pl.
Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Zamawiającego
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b c i f RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do
wykonania zadań administratora danych osobowych związanych z realizacją Umowy
w kategorii dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, numer służbowego
telefonu, służbowy adres e-mail, a także w przypadku złożenia pełnomocnictw,
oświadczeń i innych dokumentów – dane osobowe w nich zawarte.
Odbiorcami danych osobowych będą:
1) osoby lub podmioty, którym udostępniony zostanie Przedmiot Umowy;
2) upoważnieni pracownicy administratora;
3) organy, urzędy upoważnione na mocy prawa zgodnie z ich kompetencjami
i uprawnieniami.
Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, nie będą przekazywane podmiotom
trzecim, o ile nie będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z realizacji Umowy.
Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, nie będą przekazywane do państwa
trzeciego (poza EOG) ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane w okresie realizacji
Przedmiotu Umowy oraz przez okres, w którym Zamawiający będzie realizował cele
wynikające z prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, które są związane
przedmiotowo z Umową lub obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie
obowiązującego, np. z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń,
obowiązki wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, itp.
Osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo do żądania od administratora
danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania z zastrzeżeniem art. 18 ust. 2 RODO, lub wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Osobom, o których mowa w ust. 1, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych
przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego ze względu na miejsce pobytu lub
naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych organu nadzorczego,
w Rzeczypospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1, jest wymagane do zawarcia
i realizacji Umowy, odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożnością zawarcia
i realizacji Umowy. Wniesienie przez osobę fizyczną żądania usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych skutkuje obowiązkiem Wykonawcy niezwłocznego
wskazania innej osoby w jej miejsce.
W oparciu o dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1 Zamawiający nie będzie
podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania
w rozumieniu RODO.
Wykonawca zobowiązuje się poinformować w imieniu Zamawiającego osoby fizyczne
niepodpisujące Umowy, o których mowa w ust. 1, o treści niniejszego paragrafu.
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§ 18.
Obowiązek informacyjny realizowany przez Wykonawcę wobec Zamawiającego
1. Wykonawca oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, w odniesieniu do
danych osobowych osób fizycznych reprezentujących Zamawiającego oraz osób
fizycznych wskazanych przez ten podmiot jako osoby do kontaktu/koordynatorzy/inne
osoby odpowiedzialne za wykonanie Umowy (art. 14 RODO).
2. Wykonawca oświadcza, że wyznaczył inspektora ochrony danych o którym mowa w art.
37-39 RODO. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Wykonawcy:
………………………., tel. ……………………… e-mail: ………………………
3. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Wykonawcę na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b c i f RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do
wykonania zadań administratora danych osobowych związanych z realizacją Umowy w
kategorii dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, numer służbowego
telefonu, służbowy adres e-mail, a także w przypadku złożenia pełnomocnictw,
oświadczeń i innych dokumentów – dane osobowe w nich zawarte.
4. Odbiorcami danych osobowych będą:
1) osoby lub podmioty, którym udostępniony zostanie Przedmiot Umowy;
2) upoważnieni pracownicy administratora;
3) organy, urzędy upoważnione na mocy prawa zgodnie z ich kompetencjami
i uprawnieniami.
5. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, nie będą przekazywane podmiotom
trzecim, o ile nie będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z realizacji Umowy.
6. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, nie będą przekazywane do państwa
trzeciego (poza EOG) ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
7. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane w okresie realizacji
Przedmiotu Umowy oraz przez okres, w którym Wykonawca będzie realizował cele
wynikające z prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, które są związane
przedmiotowo z Umową lub obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie
obowiązującego, np. z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń,
obowiązki wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, itp.
8. Osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo do żądania od administratora
danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania z zastrzeżeniem art. 18 ust. 2 RODO, lub wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
9. Osobom, o których mowa w ust. 1, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych
przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego ze względu na miejsce pobytu lub
naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych do organu nadzorczego, w
Rzeczypospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
10.
Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1, jest wymagane do zawarcia
i realizacji Umowy, odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożnością zawarcia
i realizacji Umowy. Wniesienie przez osobę fizyczną żądania usunięcia lub ograniczenia
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przetwarzania danych osobowych skutkuje obowiązkiem Zamawiającego niezwłocznego
wskazania innej osoby w jej miejsce.
11.
W oparciu o dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1 Wykonawca nie będzie
podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania
w rozumieniu RODO.
12.
Zamawiającego zobowiązuje się poinformować w imieniu Wykonawca osoby fizyczne
niepodpisujące Umowy, o których mowa w ust. 1, o treści niniejszego paragrafu.

1.

2.

3.

4.
5.

§ 19. Inne postanowienia
W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące
przepisy prawa, w szczególności ustawy Kodeks cywilny, ustawy Pzp, ustawy Prawo
o ruchu drogowym.
Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania sporów, wynikłych w związku
z realizacją Umowy. Spory, których nie uda się rozstrzygnąć polubownie, Strony
poddadzą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby
Zamawiającego.
W przypadku rozbieżności interpretacyjnych lub sprzeczności pomiędzy postanowieniami
Umowy a postanowieniami załączników do Umowy pierwszeństwo mają postanowienia
Umowy.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla każdej ze Stron.
Integralnymi składnikami Umowy są:
1) oferta Wykonawcy z dnia ……………………;
2) SIWZ.

Zamawiający

Oznaczenie sprawy: WZP-262-40/2020

Wykonawca

19

