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Załącznik nr ___ do SIWZ 
 
UMOWA NR DZP ___/zp/___/2019 

 
 
z dnia ___________ r. zawarta w Ostródzie pomiędzy: 
 
Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Spółka z o.o. 
z siedzibą w Rudnie, 14-100 Ostróda, Rudno 17, adres biura (do korespondencji): 14-
100 Ostróda, ul. Czarnieckiego 28, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie 
Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000311869, któremu nadano numer 
identyfikacji podatkowej NIP 7412074997 REGON 280320880, reprezentowaną 
przez: Pana Leszka Rochowicza - Prezesa Zarządu, uprawnionego do 
jednoosobowej reprezentacji, zwanym „Zamawiającym” 
 
a  
[dane rejestrowe Wykonawcy], reprezentowany/na przez: _____________, 
zwanym „Wykonawcą" 
 
w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu 
nieograniczonego(znak postępowania: DZP1/zp/17/2019), zorganizowanego 
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
2019, poz. 1843 ) została zawarta umowa następującej treści: 
 

Przedmiot umowy  
§ 1 

 
1. Przedmiotem umowy jest systematyczne świadczenie przez Wykonawcę na 

rzecz Zamawiającego usług naprawy pojazdów pozostających w dyspozycji 
Zamawiającego, wymienionych szczegółowo w treści Załącznika nr 1 do 
umowy (dalej: Pojazdy) w następującym zakresie: 

1) naprawy bieżące Pojazdów wynikające z ich eksploatacji; 
2) kompleksowe naprawy powypadkowe Pojazdów, w tym naprawy blacharskie     

i lakiernicze;  
3) dojazd na miejsce awarii i holowanie niesprawnych Pojazdów na koszt i ryzyko 

Wykonawcy w odległości do 40 km od warsztatu naprawczego Wykonawcy w 
przypadku braku możliwości technicznych doprowadzenia do warsztatu 
Wykonawcy uszkodzonego Pojazdu – w ciągu 2 (dwóch) godzin od chwili 
dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego, przy czym zgłoszenie to może 
nastąpić również telefonicznie.  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ 
oraz Załącznik nr 2 do umowy. 
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3. Oferta Wykonawcy z dnia ____ stanowi Załącznik Nr 3 do umowy. 
 

Warunki realizacji przedmiotu umowy 
§ 2 

Warunki realizacji naprawy Pojazdów: 
1. naprawy obejmują: 
1) naprawy bieżące Pojazdów wykonywane na zlecenie Zamawiającego, 

zgłaszane pisemnie na bieżąco po wystąpieniu konieczności ich 
przeprowadzenia, zgodnie z procedurą opisaną w pkt 5) i nast. poniżej; 

2) kompleksowe naprawy powypadkowe obejmujące również naprawy 
blacharsko-lakiernicze. 

2. Wraz z fakturą VAT doręczaną Zamawiającemu za wykonane usługi, 
Wykonawca przekaże kopie kart gwarancyjnych na zastosowane materiały, 
części oraz dołączy kopie faktur za zakupione lub regenerowane użyte części    
i materiały z pominięciem tzw. normaliów; Wykonawca powinien stosować 
części oryginalne lub dopuszczone przez producenta Pojazdu zamienniki, 
dokonując wyboru korzystniejszego dla Zamawiającego, po wcześniejszym 
ustaleniu powyższego z Zamawiającym; Ceny użytych części i materiałów 
eksploatacyjnych nie mogą być wyższe od sumy cen ich zakupu przez 
Wykonawcę i marży wskazanej przez Wykonawcę w Ofercie, która pozostaje 
niezmienna przez czas trwania Umowy; 

3. W przypadku gdy Zamawiający dysponuje i dostarczy konieczne do wykonania 
naprawy części lub podzespoły Wykonawca ma obowiązek ich montażu oraz 
udzielenia gwarancji na jakość i poprawność montażu z wyłączeniem jego 
odpowiedzialności za dostarczone przez Zamawiającego części i podzespoły; 

4. Zamawiający w celu zlecenia naprawy Pojazdu przekaże Wykonawcy „Zlecenie 
naprawy”, którego wzór stanowi Załącznik Nr 4 do umowy; 

5. Wykonawca w terminie 1 (jednego) dnia roboczego od dnia otrzymania 
„Zlecenia naprawy” przedstawi Zamawiającemu „Wstępny kosztorys 
naprawy” obejmujący wykaz czynności, części i materiałów koniecznych do 
wykonania usługi; Wzór „Wstępnego kosztorysu naprawy” stanowi 
Załącznik Nr 5 do umowy; „Wstępny kosztorys naprawy” będzie zawierał 
ponadto proponowany termin naprawy Pojazdu, który nie może być dłuższy 
niż 5 (pięć) dni roboczych od dnia zaakceptowania „Wstępnego kosztorysu 
naprawy” przez Zamawiającego, chyba że Strony ze względów technicznych 
lub z powodu braku dostępności części postanowią inaczej; Wykonawca 
przedstawi Zamawiającemu „Wstępny kosztorys naprawy” na adres mailowy: 
m.zeberek@zuokrudno.pl.; 

6. W sytuacji gdy ustalenie kosztów naprawy z powodów technicznych możliwe 
jest dopiero po wykonaniu demontażu podzespołów z Pojazdu, Wykonawca 
poinformuje o tym Zamawiającego i przedstawi „Wstępny kosztorys naprawy” 
niezwłocznie po zakończeniu demontażu i weryfikacji uszkodzonych części, 
jednak w terminie nie dłuższym niż 3 (trzy) dni robocze od dnia przekazania 
Pojazdu do naprawy; 

mailto:m.zeberek@zuokrudno.pl
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7. Zamawiający zaakceptuje „Wstępny kosztorys naprawy” lub zgłosi do niego 
uwagi w terminie kolejnego 1 (jednego) dnia roboczego od dnia jego 
otrzymania. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić uwagi Zamawiającego, 
chyba, że jest to niemożliwe ze względów technicznych lub technologicznych, 
co uzasadni na piśmie. 

8. W przypadku braku akceptacji przedstawionego przez Wykonawcę 
„Wstępnego kosztorysu naprawy” Zamawiającemu przysługuje prawo 
zrezygnowania z naprawy u Wykonawcy z podaniem uzasadnienia na piśmie 
lub mailem skierowanym do wskazanego w umowie przedstawiciela 
Wykonawcy; Uzasadnieniem może być oferta innego Wykonawcy, który 
zaoferuje wykonanie naprawy w cenie istotnie mniejszej niż wynikającej z 
„Wstępnego kosztorysu naprawy”; 

9. Wykonawca zapewnia, że rozpocznie naprawę zleconego Pojazdu 
niezwłocznie i naprawi Pojazd w terminie uzgodnionym przez Strony; 

10. Na każdym etapie wykonywanej naprawy oraz po jej zakończeniu pracownicy 
Wykonawcy mają obowiązek udzielenia wskazanemu przez Zamawiającego 
przedstawicielowi wyczerpujących informacji odnośnie zastosowanej 
diagnostyki i sposobu naprawy, naprawianych lub wymienianych 
podzespołów. Wykonawca umożliwi wskazanemu przez Zamawiającego 
przedstawicielowi nieograniczony dostęp do Pojazdu w trakcie wykonywania 
jego naprawy celem nadzoru i weryfikacji jej poprawności; 

11. Wykonawca zobowiązany jest po każdorazowej zakończonej naprawie 
potwierdzonej bezusterkowym „Protokołem odbioru” (wzór „Protokołu 
odbioru” stanowi Załącznik Nr 6 do umowy) do przekazania 
Zamawiającemu wszystkich części zużytych wymienionych na nowe lub 
używane; 

12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za Pojazdy pozostawione do 
naprawy od momentu przekazania Pojazdu do naprawy do momentu 
protokolarnego odbioru; 

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania napraw we własnym 
zakresie w zakładowym warsztacie, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu 
żadne roszczenia; 

14. Wykonawca zobowiązany jest w trakcie wykonywania naprawy Pojazdów 
prowadzić szczegółową dokumentację ilości roboczogodzin  potrzebnych do 
wykonania naprawy  tzw. „Kart pracy” z czytelnymi podpisami pracowników 
wykonujących napraw, których kopię przekazuje każdorazowo 
Zamawiającemu wraz z fakturą VAT za naprawę; 

15. Zamawiający ma prawo zlecić naprawę Pojazdu innemu podmiotowi 
mającemu autoryzację producenta danej marki pojazdu, a Wykonawca nie ma 
z tego tytułu żadnych roszczeń do Zamawiającego w przypadku, gdy po 
przedstawieniu „Wstępnego kosztorysu naprawy’ inny Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu ofertę naprawy w cenie istotnie niższej niż zaoferowana przez 
Wykonawcę; 
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16. W przypadku zgłoszonych przez Wykonawcę w „Wstępnym kosztorysie 
naprawy” napraw elementów układów hydrauliki siłowej, układów zasilania 
silników, systemów elektronicznego sterowania zabudowami oraz napraw 
ślusarskich, tokarskich, frezarskich i spawalniczych  Zamawiający zastrzega 
sobie prawo do ich wyłączenia z naprawy i skorzystania z usług 
wyspecjalizowanych w tego typu naprawach serwisów; Powyższe wyłącza 
odpowiedzialność Wykonawcy za tego typu naprawy; 

17. Wykonawca zobowiązany będzie do bezwzględnego korzystania stanowiących 

załączniki do niniejszej Umowy wzorów formularzy („Zlecenie naprawy”,       

„Wstępny kosztorys naprawy”, „Protokół odbioru”);  Formularze mogą ulegać 

zmianie (modyfikacji) podczas trwania Umowy, co nie wymaga zmiany 

Umowy, a jedynie powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego na 

piśmie. 

 
Zobowiązania Stron 

§ 3 
1. Wykonawca oświadcza, iż posiada kwalifikacje i uprawnienia wymagane do 

prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy i zobowiązuje się do realizacji 
Umowy z należytą starannością. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada autoryzację upoważniającą do 
wykonywania czynności obsługowych i naprawczych Pojazdów.  

3. Przy wykonywaniu Umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
terminowe, rzetelne i kompetentne wykonywanie Przedmiotu Umowy. 

4. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował warsztatem wyposażonym 
w : 
1) minimum jedno stanowisko diagnostyczne do sprawdzania układu 

hamulcowego, kierowniczego, oświetlenia, zawieszenia, geometrii kół           
i innych układów Pojazdów, 

2) minimum jedno stanowisko do wykonania diagnostyki komputerowej 
silnika, układów elektronicznych i innych układów Pojazdów, 

3) minimum dwa stanowiska naprawcze do napraw mechaniczno-
elektrycznych Pojazdów, 

4) minimum jedno stanowisko do wykonywania napraw blacharsko-
lakierniczych Pojazdów. 

5. Zamawiający wymaga, aby warsztat świadczący serwis i naprawy położony był 
w odległości nie większej niż 60 km od siedziby Zamawiającego,  to jest 
Rudno 17, gmina Ostróda (14-100). 

6. Każdorazowe wydanie Pojazdu Wykonawcy zostanie potwierdzone 
protokołem wydania. 

7. Ustala się, iż przed zwrotem Pojazdu po dokonaniu naprawy czy przeglądu, 
jakość usługi oraz zgodność z zamówieniem, sprawdzona zostanie przez 
Strony. Wykonanie usług potwierdzone będzie „Protokołami odbioru” 
podpisanymi przez strony. 
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8. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze Pojazdu przez Zamawiającego wad    
i złej jakości wykonanego przeglądu lub naprawy, Strony sporządzą protokół 
wskazując w nim rodzaj i zakres stwierdzonych wad. Protokół ten 
zobowiązuje Wykonawcę do usunięcia wad, na własny koszt i ryzyko w 
terminie do 48 (czterdziestu ośmiu) godzin od chwili zgłoszenia wad w 
protokole. 

9. Jeżeli  Wykonawca nie wykonana naprawy w terminie, o którym mowa w ust. 
8 powyżej Zamawiający będzie miał prawo zlecić naprawę na ryzyko i koszt 
Wykonawcy (wykonanie zastępcze). 

 
Warunki gwarancji 

§ 4 
 

1. Wykonawca udzieli gwarancji na okres ___ (_____) miesięcy na dokonane 
naprawy. 

2. Wykonawca udzieli gwarancji na użyte części zamienne i materiały zgodnie z 
gwarancją producenta tych części, jednak nie krótszą niż 6 (sześć) miesięcy. 

3. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem odbioru Pojazdu z 
naprawy lub przeglądu potwierdzonego „Protokołem odbioru”. 

4. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca po otrzymaniu zgłoszenia od 
Zamawiającego dokona usunięcia wady w terminie nie dłuższym niż 48 
(czterdzieści osiem) godzin od chwili zgłoszenia lub innym terminie, 
uzgodnionym przez Strony w przypadku problemów technologicznych lub w 
przypadku braku na rynku części zamiennych/podzespołów. Transport 
Pojazdu do warsztatu obciąża Wykonawcę. 

5. Termin gwarancji na dokonane naprawy liczony jest od daty podpisania bez 
zastrzeżeń przez obie strony „Protokołu odbioru naprawy gwarancyjnej”.  

6. Jeżeli  Wykonawca nie usunie wady w terminie umownym lub uzgodnionym 
przez Strony Zamawiający będzie miał prawo zlecić naprawę na ryzyko i koszt 
Wykonawcy (wykonanie zastępcze) zarówno dla uprawnień wynikających z 
rękojmi jak i gwarancji. 

 
Wynagrodzenie i warunki płatności 

§ 5 
1. Wartość umowy ustala się na kwotę nie większą niż_________ netto, plus 

należny podatek VAT, obejmującą wartość roboczogodzin oraz zakup części 
zamiennych i materiałów plus marża Wykonawcy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości 
Pojazdów objętych przedmiotem zamówienia. W takiej sytuacji, Wykonawcy 
nie przysługują żadne roszczenia z tytułu zmiany zakresu i przedmiotu 
zamówienia. 

3. Ceny jednostkowe netto za jedną roboczogodzinę oraz wysokość marży 
Wykonawcy na zakup materiałów  i części zamiennych  użytych  do naprawy 
podane w Ofercie Wykonawcy nie ulegną zmianie w czasie trwania Umowy. 
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Zastosowane części zamienne będą fakturowane w cenie zakupu tych części 
przez Wykonawcę plus marża w wysokości określonej w Ofercie Wykonawcy. 
W przypadku dostarczenia części i podzespołów przez Zamawiającego 
Wykonawcy nie jest należna marża. 

4. Koszty związane z dostarczeniem materiałów (części) ponosi Wykonawca. 
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za prawidłowo wykonany 

przedmiot umowy. Termin płatności  wynosi 30 (trzydzieści) dni od daty 
doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Faktura 
VAT będzie wystawiona każdorazowo po zakończonej naprawie Pojazdu         
i podpisaniu bezusterkowego „Protokołu odbioru”. 

6. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić kopię faktury zakupu części 
zamiennych i materiałów oraz „Kart pracy” stanowiące  załącznik do faktury 
VAT wystawionej Zamawiającemu. 

7. Faktura VAT wystawiona Zamawiającemu, która nie będzie zawierać 
wszystkich wymaganych załączników (w tym: kopi faktur za  zakupione części 
zamienne i materiały) będzie uznawana za nieprawidłową i nie będzie przyjęta 
przez Zamawiającego do zapłaty. 

8. Za termin dokonania płatności uważa się datę obciążenia rachunku Za-
mawiającego. 

9.  Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT  i posiada nadany 
numer NIP: ___________________. 

10. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury                    
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment. 

11. Podzieloną płatność, tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy 
płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia 
przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm 
podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub 
zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a 
także za  świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% lub objęte 
odwrotnym obciążeniem. 

12.  Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez 
Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności. 

13. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we 
wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem 
dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy           z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 
Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 poz. 2187 ze zm.) prowadzony jest rachunek 
VAT. 

 
Termin wykonania umowy 

§ 6 
Umowa obowiązuje od dnia  01.01.2020r do dnia 31.12.2020r 
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Kary umowne 
§ 7 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w 
przypadku: 
1) zwłoki w realizacji przedmiotu umowy (danego zlecenia) - w wysokości 

1.000,00 złotych (jeden tysiąc) liczony za każdy dzień zwłoki; 
2) zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie 

gwarancji i rękojmi - w wysokości 1.000,00 złotych (jeden tysiąc) liczony 
za każdy dzień zwłoki, 

3) odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w 
wysokości 20.000 złotych (dwadzieścia tysięcy). 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego 
Wykonawcy wynagrodzenia. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego do wysokości szkody na zasadach ogólnych Kodeksu 
Cywilnego. 

 
Rozwiązanie umowy i odstąpienie od umowy 

§ 8 
1. Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia za skutkiem 

natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia warunków umowy przez 
Wykonawcę. 

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w każdym z niżej opisanych 
przypadków, jeżeli: 

1) wystąpił po stronie Wykonawcy brak zdolności do czynności prawnych 
utrudniający wykonanie Umowy; 

2) w przypadku określonym w art. 145 ust. 1 ustawy PZP, w trybie i ze skutkami 
tam wskazanymi; 

3) w przypadku opóźnienia Wykonawcy w spełnieniu świadczenia, gdy 
opóźnienie Wykonawcy w spełnieniu świadczenia wynosi co najmniej 3 (trzy) 
dni w stosunku do terminów umownych; 

4) innych postanowień umowy i nie usunięcia uchybień pomimo udzielenia 3 
(trzy) dniowego terminu na jego usunięcie, 

5) stwierdzenia wykonywania Umowy przy pomocy niezatwierdzonego 
podwykonawcy, 

6) w przypadku nieprzestrzegania lub naruszenia przez Wykonawcę zasad 
ochrony danych osobowych określonych w powszechnie obowiązujących 
przepisach prawa. 

3. Zamawiający może odstąpić od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 2 w 
terminie dwóch miesięcy od daty dowiedzenia się o okoliczności stanowiącej 
podstawę odstąpienia.  
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4. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i 
wskazania przyczyny odstąpienia. 

5. W razie odstąpienia od Umowy, Wykonawcy należy się wyłącznie część 
wynagrodzenia za wykonany zakres przedmiotu Umowy. 

§ 9 
Zmiana Umowy 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w 
postaci aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. 

2. Możliwość zmian Umowy istnieje w szczególności w razie: 
1) nadzwyczajnej zmiany stosunków, określonej w art. 357¹ kodeksu 
cywilnego, 
2) zaistnienia siły wyższej, 
3) wystąpienia okoliczności, na które żadna ze Stron nie miała wpływu. 

3. W okolicznościach określonych w ust. 2 powyżej, Zamawiający przewiduje, iż 
zmianie mogą ulec postanowienia Umowy dotyczące terminu wykonania 
przedmiotu umowy. 

Cesja 
§ 10 

Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody zamawiającego nie może dokonać 
przeniesienia praw i obowiązków wynikających z Umowy. 

§ 11 
Rozstrzyganie sporów 

Spory wynikłe na tle realizacji tej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo 
dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 12 

Postanowienia końcowe 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie, będą miały zastosowanie 
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, a w sprawach tam nie unormowanych 
przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz innych obowiązujących strony ustaw. 

§ 13 
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o 
każdej zmianie adresu siedziby i o każdej innej zmianie w działalności mogącej mieć 
wpływ na realizację umowy. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku 
Wykonawcę będą obciążać ewentualne koszty mogące wyniknąć wskutek 
zaniechania. 

§ 14 
Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy wszelkich danych o 
Zamawiającym oraz innych informacji jakie uzyskał w związku z realizacją niniejszej 
umowy, bez względu na sposób i formę ich utrwalenia i przekazania. 

§ 15 
1. Osobami odpowiedzialnymi za bieżącą realizację Umowy są: 

1) ze strony Zamawiającego Pan: ___________________, tel._____, 
mail:_________; 



9 

 

2) ze strony Wykonawcy Pan __________ , tel. _______, mail_______. 
2. Zmian osób wymienionych w ust. 1 nie stanowi zmiany Umowy. 
3. Wskazane adresy mailowe służą do bieżącego wykonywania umowy 

(zgłoszenia zleceń, reklamacji, inne). 
 

§ 15 
Zmiany lub uzupełnienia 

 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej w 

postaci aneksu pod rygorem nieważności. 
2. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, Strony są 

zobowiązane do zawarcia aneksu do Umowy zawierającego zmianę 
wynagrodzenia o zmienioną stawkę od dnia jej wejścia w życie. 

 
 

§ 16 
Egzemplarze umowy 

 
Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze Stron. 
 
 
Załączniki: 
 
1. Wykaz Pojazdów; 
2. Formularz ofertowy, 
3. OPZ; 
4. Wzór: „Zlecenie naprawy”; 
5. Wzór: „Wstępny kosztorys naprawy”; 
6. Wzór: „Protokół odbioru” 
 
 
 
WYKONAWCA:        ZAMAWIAJĄC
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