Sygnatura postępowania: DZZK/65/DLA/2017

Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 1 do SIWZ

Istotne postanowienia umowy
na zarządzanie flotą samochodów Banku (zwane dalej Umową)
zawarta w Warszawie w dniu ....................... roku pomiędzy:
Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 7, 00-955
Warszawa, działającym na podstawie ustawy z 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz.
U. Nr 65, poz. 594 ze zm.) oraz statutu stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Skarbu
Państwa z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego (Dz. U.
Nr 81, poz. 535), REGON 000017319, NIP 525-00-12-372, reprezentowanym przez:
1.

………………………

-

……………………………..

2.

………………………

-

……………………………..

zwanym dalej Zamawiającym,
a
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

zwaną dalej Wykonawcą,
zwanymi dalej także „Stroną” lub łącznie „Stronami”.
„Przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskich
Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych oraz budżetu państwa w ramach projektów Funduszy
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Europejskich na lata 2014-2020 oraz Projektu Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
finansowanego ze środków Ministra Rozwoju i Finansów.”

- Turystyka,

Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w
trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. ……………………..) (dalej jako Pzp), sygnatura postępowania
DZZK/65/DLA/2017

Przedmiot i zakres Umowy
§1
1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usług zarządzania flotą pojazdów
wskazanych przez Zamawiającego i na jego rzecz, o standardzie i na zasadach opisanych
w niniejszej Umowie oraz określonych szczegółowo w Załączniku nr 1 i 4 do Umowy, w ilości,
terminach i na warunkach określonych w niniejszej Umowie.
2. Zamawiający oświadcza, że w chwili przekazania samochodów do zarządzania będzie ich
właścicielem, zgodnie z listą wskazaną w ust. 3.
3. Szczegółową listę samochodów zawiera Załącznik nr 2.
4. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy samochody do usługi zarządzania zgodnie z
poniższym harmonogramem:
Harmonogram przekazania samochodów do zarządzania
data przekazania do
zarządzania
5 dni od daty zgłoszenia
zapotrzebowania na
zarządzanie
2017-10-15
2017-12-10
2017-12-30
2018-01-16
2018-01-21
2018-03-20
2018-04-10

data końca zarządzania
data końca
(zamówienie
zarządzania (prawo
podstawowe)
opcji do daty)

2018-04-26
2018-04-26
2018-04-26
2018-04-26
2018-04-26
2018-04-26
2018-04-26
2018-04-26

2018-07-26
2018-07-26
2018-07-26
2018-07-26
2018-07-26
2018-07-26
2018-07-26
2018-07-26

liczba
samochodów*

67
7
3
5
1
1
8
2

*Szczegółowy wykaz samochodów zawiera załącznik nr 1 do OPZ.
5.

Wykonawca ma obowiązek przyjąć do zarządzania samochody przekazane do zarządzania w
ramach zamówienia podstawowego w ciągu 5 dni od daty otrzymania informacji o gotowości do
przekazania na warunkach cenowych, określonych w Załączniku nr 1 do Umowy. Wykonawca
potwierdzi przyjęcie pojazdu/pojazdów do zarządzania pocztą elektroniczną.

6.

Zamawiający każdorazowo przekaże pocztą elektroniczną Wykonawcy informację o stanie licznika
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pojazdu na dzień jego przekazania do zarządzania. Wykonawca ma prawo do fizycznej weryfikacji
(w miejscu użytkowania pojazdu) przekazanych danych, w terminie do 7 dni liczonych od daty
otrzymania niniejszej informacji.
7.

Zamawiający określił dla zamówienia opcjonalnego liczbę samochodów i czas zarządzania nimi
zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w ust. 4. Zgodnie z powyższym Wykonawca jest
zobowiązany przyjąć do usługi zarządzania wskazane samochody na pisemne żądanie
Zamawiającego (prawo opcji).

8.

Prawo opcji nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do żądania przez Wykonawcę oddania
samochodu do usługi zarządzania. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nie
skierowania takiego żądania do Wykonawcy oraz żądania objęciem Umową mniejszej liczby
samochodów i krótszego czasu zarządzania niż określony w ust. 4. Prawo opcji jest uprawnieniem
Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach niniejszej Umowy. Skorzystanie
z Prawa opcji, w całości lub w części, jest zastrzeżone do wyłącznej decyzji Zamawiającego.
Nieskorzystanie przez Zamawiającego z Prawa opcji lub skorzystanie w niepełnym zakresie nie
powoduje powstania po stronie Wykonawcy jakichkolwiek roszczeń.

9.

Samochody w chwili przekazania do zarządzania są własnością Zamawiającego i są przez niego
ubezpieczone w pełnym zakresie OC, AC, NNW oraz Assistance. Wypis z Ogólnych Warunków
Umowy Ubezpieczenia oraz z Warunków Świadczenia Usług Assistance stanowi Załącznik nr 5 do
niniejszej Umowy.

10. Wszystkie samochody są pojazdami używanymi i Wykonawca nie odpowiada za ich stan na dzień
przekazania do zarządzania.
11. Wykonawca może powierzyć podwykonawcom wykonanie części przedmiotu Umowy.
12. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania osób, z których pomocą wykonuje
przedmiot Umowy, jak za działania lub zaniechania własne.
13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość prac, które wykonuje przy
pomocy podwykonawców.
14. Wykonawca zobowiązany jest do:
1) Zorganizowania pełnego procesu napraw i pełnej obsługi serwisowej pojazdów objętych
Umową wraz z zapewnieniem pracy Centrum pomocy technicznej, przyjmującego zlecenia
Zamawiającego i/lub jego użytkowników. Godziny pracy Centrum pomocy technicznej
opisane zostały w Załączniku nr 4 do Umowy. Miejscem realizacji Umowy jest terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej;
2) Pokrycia kosztów przeglądów technicznych zalecanych przez producenta samochodu,
zgodnie z zakresem opisanym w książce obsługi pojazdu i/lub w instrukcji
producenta/sprzedawcy pojazdu;
3) Pokrycia kosztów sezonowego przechowywania i wymiany ogumienia;
4) Przeprowadzenia procesu i dokonania zakupu ogumienia zgodnie z instrukcjami
Zamawiającego, opisanymi w Załączniku nr 4 do Umowy;
5) Zorganizowania i nadzorowania procesu likwidacji szkód komunikacyjnych, w tym
powypadkowych;
6) Wyznaczenia osoby do kontaktów z Zamawiającym (opiekun klienta) oraz wyznaczenia
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osoby ją zastępującej;
7) Zapewnienia Zamawiającemu dostępu do informacji w zakresie umożliwiającym kontrolę
nadzorowanych przez Wykonawcę procesów i kosztów objętych niniejszą Umową, które
szczegółowo wymienione są w załączniku nr 4 do Umowy.
8) Monitorowania terminów obowiązkowych badań technicznych pojazdów i informowania
Zamawiającego o zbliżającym się terminie następnego badania technicznego każdego
pojazdu zarządzanego przez Wykonawcę na podstawie Umowy, z 30 dniowym
wyprzedzeniem;
9) Przedstawiania Zamawiającemu opisanych w Załączniku nr 4 do Umowy cyklicznych
raportów;
10) Zapewnienia pełnej obsługi serwisowej samochodów przez okres zarządzania, przy czym
koszty obsługi serwisowej inne niż koszty opisane w punktach od 1 do 9 niniejszego ustępu
będą refakturowane na Zamawiającego.
15. Szczegółowe zasady świadczenia usług wymienionych w ustępie 14 pkt 1-9 zawarte są w
Załączniku nr 4 do Umowy.
16. Przewidywany średni miesięczny przebieg samochodu wynosi 2500 kilometrów miesięcznie.
Zasady realizacji Umowy
§2
1. Realizacja Umowy przez Wykonawcę polega na świadczeniu usług zarządzania flotą pojazdów w
okresie obowiązywania Umowy na okres, o którym mowa w § 1 ust. 4, lub do wyczerpania
wynagrodzenia z Umowy określonego w § 4 ust. 2 w zależności od tego, które z wymienionych
zdarzeń nastąpi wcześniej.
2. Zamawiający jest zobowiązany do każdorazowego poinformowania Wykonawcy, na jego wniosek,
o kontaktowych danych służbowych: imieniu, nazwisku, numerze telefonu służbowego, adresie
poczty elektronicznej osoby aktualnie użytkującej pojazd, objęty zarządzaniem w ramach Umowy.
3. Świadczenie usług objętych niniejszą Umową odbywać się będzie we wskazanych przez
Wykonawcę stacjach obsługi. Lista stacji obsługi stanowi Załącznik nr 3 do Umowy.
4. Wykonawca w przypadku realizacji usług podlegających refakturowaniu ma obowiązek uzyskać
uprzednią autoryzację Zamawiającego. Jednostkowy koszt usług refakturowanych poniżej 1000 zł
(jeden tysiąc złotych) netto nie wymaga autoryzacji.
5. Każda autoryzacja dokonywana jest pocztą elektroniczną. Lista osób uprawnionych do autoryzacji
zostanie przekazana Wykonawcy w ciągu 7 dni liczonych od dnia podpisania Umowy.
6. Zamawiający dokonuje autoryzacji w czasie nie dłuższym niż 24 godziny w dni robocze (z
wyłączeniem sobót) po wysłaniu drogą elektroniczną przez Wykonawcę wniosku o autoryzację . Po
przekroczeniu tego terminu Wykonawca jest uprawniony do realizacji obsługi serwisowej bez
autoryzacji Zamawiającego, na jego koszt, w zakresie niezbędnym do bezpiecznej kontynuacji
jazdy.
7. Samochód może być czasowo eksploatowany na terytorium Unii Europejskiej i poza nim przez
osoby upoważnione przez Zamawiającego. W przypadku konieczności eksploatacji samochodu
poza terytorium Unii Europejskiej, Zamawiający poinformuje według swojego wyboru: pisemnie,
faxem lub pocztą elektroniczną Wykonawcę o wystąpieniu takiej okoliczności. Koszty obsługi
serwisowej świadczonej poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej obciążają Zamawiającego i nie są
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uwzględnione w miesięcznej opłacie z tytułu świadczenia usługi zarządzania.
Okres obowiązywania Umowy
§3
1. Umowa obowiązuje od momentu przekazania pierwszych samochodów do zarządzania do
terminów określonych w harmonogramie, o którym mowa § 1 ust. 4, z zastrzeżeniem, o którym
mowa w § 2 ust. 1 umowy.
2. W przypadku szkody całkowitej, kasacji, kradzieży lub innego zdarzenia powodującego trwały brak
możliwości korzystania z samochodu, Umowa wygasa w części dotyczącej tego pojazdu w 30 dniu
kalendarzowym liczonym od daty szkody całkowitej, kasacji, kradzieży lub innego zdarzenia
powodującego trwały brak możliwości korzystania z samochodu.

1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.

Wynagrodzenie Wykonawcy
§4
Wynagrodzenie Wykonawcy składa się z dwóch części: opłaty za zarządzanie opisanej w § 1 ust. 14
punkty od 1 do 9 oraz refakturowanych kosztów, zgodnie z zapisami § 1 ust. 14 punkt 10.
Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy zarządzania nie może przekroczyć łącznie
kwoty brutto ……………………….. zł (słownie ……………………………………………………. złotych), z
zastrzeżeniem sytuacji, o której mowa w § 10 ust. 2 lit. a-c, zgodnie z ofertą Wykonawcy. Wysokość
miesięcznego wynagrodzenia (łącznie dla wszystkich zarządzanych samochodów), z zastrzeżeniem
postanowień niniejszej Umowy, została ustalona jako suma iloczynów samochodów zarządzanych
w danym okresie oraz wysokości odpowiedniej stawki dziennej za samochód plus suma kosztów
refakturowanych. Opłaty miesięczne za usługi zarządzania samochodów objętych niniejszą
Umową, zostały określone w Formularzu Ofertowym Wykonawcy stanowiącym Załącznik nr 1 do
Umowy. Lista kosztów refakturowanych została określona w niniejszej Umowie.
Maksymalna wartość kosztów refakturowanych brutto wynosi 437 206 zł (słownie czterysta
trzydzieści siedem tysięcy dwieście sześć złotych).
W przypadku, gdy w okresie obowiązywania niniejszej Umowy łączna wartość wynagrodzenia
Wykonawcy nie osiągnie łącznej kwoty, o której mowa w ustępie 2 Wykonawcy nie przysługują z
tego tytułu jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego.
Miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu zarządzania pojedynczym samochodem określone
w niniejszym paragrafie i opisane w Załączniku nr 1 do Umowy jest stałe przez cały okres
obowiązywania niniejszej Umowy.
Miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu kosztów refakturowanych jest zmienne.
Ponoszone przez Wykonawcę koszty, nie stanowiące części wynagrodzenia z tytułu zarządzania,
będą przez Wykonawcę refakturowane na Zamawiającego w stosunku 1:1 z zastrzeżeniem
poniższego pkt 7.
Refakturowanie kosztu zakupu ogumienia odbywać się będzie na podstawie ceny jednej sztuki
opony wskazanej w Formularzu Ofertowym Wykonawcy (Załącznik nr 1 do Umowy).
W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, przysługuje mu prawo do
naliczania odsetek ustawowych.
Dopuszczalna jest również zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy (jeśli zmiany te będą
miały wpływ na koszty wykonania Umowy) w przypadku:
a) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust.
3-5 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2008, z późn. zm.);
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b) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
10. Strony ustalają następujące zasady wprowadzania zmian, o których mowa w ust. 9 powyżej:
a) w przypadkach określonych w ust. 9 Wykonawca, w terminie nie dłuższym niż
czternaście dni od wejścia w życie nowych przepisów, może zwrócić się do Zamawiającego z
wnioskiem o zmianę wynagrodzenia. Wraz z wnioskiem, Wykonawca będzie zobowiązany
pisemnie przedstawić Zamawiającemu szczegółową kalkulację uzasadniającą wzrost kosztów,
wynikającą ze zmiany w/w przepisów. Jeżeli do upływu czternastu dni Wykonawca nie zwróci
się do Zamawiającego o zmianę wynagrodzenia, Zamawiający uzna, że zmiana przepisów nie
ma wpływu na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę;
b) Zamawiający dokona analizy przedłożonej kalkulacji w terminie nie dłuższym niż
czternaście dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli uzna, że przedstawiona kalkulacja potwierdza
wzrost kosztów ponoszonych przez Wykonawcę, dokona zmiany Umowy w tym zakresie. Jeżeli
uzna, że przedstawiona kalkulacja nie potwierdza wzrostu kosztów wykonania Umowy w
wysokości zaproponowanej przez Wykonawcę, nie wyrazi zgody na wprowadzenie zmiany, o
czym poinformuje Wykonawcę, przedstawiając stosowne uzasadnienie. W takiej sytuacji, w
terminie czternastu dni od dnia otrzymania odmowy od Zamawiającego, Wykonawca może
ponownie przedstawić kalkulację uzasadniającą wzrost kosztów, z uwzględnieniem uwag
Zamawiającego, który dokona jej analizy w terminie nie dłuższym niż czternaście dni od jej
otrzymania, a następnie postąpi w sposób opisany powyżej;
c) zmiana wynagrodzenia nastąpi od daty wprowadzenia zmian w Umowie i może dotyczyć
wyłącznie niezrealizowanej części przedmiotu Umowy.

1.

2.
3.

4.

Warunki płatności
§5
Opłaty, o których mowa w § 4, będą dokonywane przelewem na rachunek Wykonawcy
…………………………………………… prowadzony w banku …………………………. na podstawie faktur VAT w
terminie do 30 dni kalendarzowych od daty prawidłowego wystawienia faktury za miesiąc
miniony.
O każdorazowej zmianie numeru rachunku bankowego Wykonawca niezwłocznie powiadomi
Zamawiającego. Zmiana numeru rachunku bankowego nie wymaga podpisania aneksu do Umowy.
Wykonawca wystawiać będzie jedną fakturę zbiorczą wraz z załączonym stosownym załącznikiem,
na którym wszelkie koszty (przedstawione w kwocie netto i brutto), zostaną rozbite na
poszczególne pojazdy, według wskazań Zamawiającego, a w szczególności: numer faktury, numer
rejestracyjny, numer kolejnej opłaty za zarządzanie, wysokość miesięcznego wynagrodzenia w
rozbiciu na część stałą i refakturowaną. Zastrzega, się że koszt zakupu dodatkowych opon może
być udokumentowanym oddzielnym dokumentem księgowym. Dowodem wykonania
refakturowanej usługi i poniesionych kosztów jest każdorazowo skan faktury oryginalnej lub
potwierdzenie wykonania usługi podpisane przez użytkownika samochodu.
Za dzień dokonania płatności przez Zamawiającego uznaje się dzień złożenia dyspozycji przelewu
zapłaty przez Zamawiającego.
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Okres rozliczeniowy
§6
1. Miesięczny okres zarzadzania flotą będący podstawą do dokonywania rozliczeń pomiędzy
Stronami pokrywa się z miesiącem kalendarzowym.
2. Jeżeli pierwszy okres zarzadzania flotą samochodów nie pokrywa się w pełni z miesiącem
kalendarzowym, zostanie on włączony w pierwszy pełny okres zarzadzania flotą samochodów,
obliczony proporcjonalnie, przy czym do wyliczeń przyjmuje się stawkę dzienną zgodną z ofertą.
Zasadę określoną w zdaniu poprzednim stosuje się odpowiednio także, gdy ostatni okres
zarzadzania flotą nie pokrywa się w pełni z miesiącem kalendarzowym.
Ubezpieczenie Wykonawcy, zabezpieczenie należytego wykonania Umowy.
1.

§7
Najpóźniej na 3 dni przed planowanym dniem zawarcia Umowy Wykonawca zobowiązany jest
dostarczyć Zamawiającemu kopię ważnej polisy ubezpieczeniowej OC (wraz z dowodem
potwierdzającym opłacenie składki ubezpieczenia) z tytułu prowadzonej przez Wykonawcę
działalności gospodarczej, obejmującej między innymi świadczenie usług stanowiących przedmiot
Umowy, na kwotę brutto nie mniejszą niż 1 000 000,00, której termin ważności będzie obejmował
okres obowiązywania Umowy.

2.

W przypadku wygaśnięcia polisy ubezpieczeniowej OC, o której mowa w ust. 1, przed
zakończeniem okresu obowiązywania Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia nowej
umowy ubezpieczenia z zachowaniem ciągłości ubezpieczenia, której termin ważności będzie
obejmował okres obowiązywania Umowy i do przesłania Zamawiającemu kopii dokumentu
potwierdzającego odnowienie ubezpieczenia wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia oraz
dowodem potwierdzającym opłacenie składki ubezpieczenia, w terminie do 7 dni od daty
wygaśnięcia polisy ubezpieczeniowej OC, o której mowa powyżej.

3.

Wykonawca zobowiązuje się, iż polisa ubezpieczeniowa OC z tytułu prowadzonej działalności
gospodarczej, o której mowa w ust. 1, będzie obejmowała ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej za wszelkie szkody, wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim z tytułu realizacji
przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązuje się utrzymać ubezpieczenie w ww. wysokości i
zakresie przez cały okres obowiązywania Umowy.

4.

5.
6.

W dniu podpisania Umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w
wysokości 4% maksymalnego łącznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, wskazanego w § 4 ust.
2, tj. w wysokości ............... zł (słownie: .......................................................) w formie
..............................
Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy stanowi
Załącznik nr 6 do Umowy.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania w trakcie
realizacji Umowy na jedną z form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji warunków zabezpieczenia w formie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, bądź innych form nie stanowiących wniesienia kwoty
pieniężnej na rachunek bankowy Zamawiającego.
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7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.
14.

1.

2.
3.
4.
5.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania z zabezpieczenia należytego wykonania umowy
wszelkich kwot należnych od Wykonawcy, jakie powstaną z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania Umowy.
Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na bezpośrednie potrącanie z zabezpieczenia należytego
wykonania umowy wszelkich roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
Umowy.
W przypadku dokonania przez Zamawiającego wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, Wykonawca zobowiązuje się uzupełnić jej kwotę do wysokości określonej w ust. 1, w
terminie 14 dni kalendarzowych od daty wykonania przez Zamawiającego ww. wypłaty.
Treść dokumentów stanowiących zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie
przedłożona do akceptacji Zamawiającego przed zawarciem Umowy.
W przypadku, gdy zabezpieczenie w postaci gwarancji lub poręczeń zbliża się do upływu terminu
jego ważności, a brak jest podstaw do zwrotu zabezpieczenia, Wykonawca zobowiązany jest, na
30 (trzydzieści) dni przed upływem okresu ważności zabezpieczenia, do przedłużenia okresu
obowiązywania zabezpieczenia na dalszy okres obowiązywania Umowy. W razie opóźnienia w
wykonaniu tego obowiązku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1
000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w
zapewnieniu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przez cały okres jej obowiązywania
Jeżeli wysokość roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania
umowy przekroczy kwotę zabezpieczenia to różnicę między wartościami roszczeń i zabezpieczenia
pokryje Wykonawca.
Wszelkie koszty z tytułu ustanowienia i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy
ponosi Wykonawca.
Strony zgodnie oświadczają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, o
którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócone stosownie do art. 151 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
Wypowiedzenie Umowy
§8
Zamawiający ma prawo bez podania przyczyny wypowiedzieć Umowę w stosunku do wszystkich
lub niektórych samochodów, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Prawo to
przysługuje Zamawiającemu nie wcześniej niż po upływie 3 (trzech) miesięcy od dnia podpisania
Umowy.
Bieg trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia rozpoczyna się z pierwszym dniem miesiąca
następującego po miesiącu, w którym wypowiedzenie zostało złożone.
W przypadku określonym w ust. 1 Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne
dodatkowe roszczenia.
Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
Zamawiającemu przysługuje prawo do jej wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w
przypadku, gdy:
a) sytuacja finansowa Wykonawcy ulegnie pogorszeniu w stopniu, który mógłby uzasadniać
złożenie w stosunku do Wykonawcy wniosku o ogłoszenie upadłości lub wniosku o wszczęcie
postępowania restrukturyzacyjnego;
b) w wyniku wszczęcia postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub
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6.

7.

8.

9.

10.

jego znacznej części uniemożliwiające dalszą realizację zobowiązań na uzgodnionym
poziomie.
Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 1 miesięcznego
okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w przypadku
niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków
wynikających z Umowy, jeżeli Wykonawca po wezwaniu go przez Zamawiającego do wykonania
lub należytego wykonania Umowy, w dalszym ciągu jej nie wykonuje bądź wykonuje ją
nienależycie.
Zamawiający może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez uprzedniego
wezwania Wykonawcy, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy przez Wykonawcę
wystąpiło już uprzednio co najmniej trzykrotnie, niezależnie od tego, czy Wykonawca zadośćuczynił
uprzednim wezwaniom Zamawiającego do wykonania lub należytego wykonania Umowy w tych
przypadkach. Nie wyłącza to możliwości wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego z
zachowaniem okresu wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 6.
Zamawiający, niezależnie od uprawnień wynikających z ust. 7 jest uprawniony do wypowiedzenia
Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę
postanowień niniejszej Umowy.
Wykonawca może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Zamawiający
opóźnia się z wypłatą przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, pomimo spełnienia przez
Wykonawcę wszystkich zobowiązań obligujących Zamawiającego do jego uregulowania, powyżej
90 dni od dnia wymagalności.
W przypadku wypowiedzenia Umowy lub odstąpienia od niej Wykonawcy przysługuje
wynagrodzenie za okres świadczenia usług zarządzania przypadający do dnia rozwiązania oraz za
wszystkie poniesione w tym czasie koszty refakturowane.

Kary umowne
§9
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do obciążenia Wykonawcy następującymi karami umownymi:
a) karą umowną z tytułu opóźnienia w naprawie mechanicznej w wysokości 100 zł za każdy dzień
opóźnienia, chyba że Wykonawca zapewni samochód zastępczy takiej samej klasy co
zastępowany, którego koszt ponosić będzie Wykonawca;
b) karą umowną z tytułu opóźnienia w naprawie blacharsko-lakierniczej w wysokości 100 zł za
każdy dzień opóźnienia;
c) karą umowną za opóźnienie o 20 dni udostępnienia raportów opisanych w Załączniku nr 4 do
Umowy, w wysokości 500 zł za każde naruszenie;
d) w przypadku wypowiedzenia Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub
odstąpienia od Umowy w sytuacjach określonych w § 8 ust. 5-8 w wysokości 10 % kwoty
określonej w § 4 ust. 2 Umowy w części dotyczącej stałej opłaty za zarządzanie (bez części
refakturowanej – koszyk napraw).
2. Kary umowne nie podlegają sumowaniu, a w szczególności naliczenie przez Zamawiającego kary
umownej z tytułu wypowiedzenia Umowy nie wyłącza prawa do naliczenia kary umownej z innego
tytułu, np. z tytułu opóźnienia.
3. Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane w pierwszej kolejności z wynagrodzenia
należnego Wykonawcy. O każdorazowym fakcie naliczenia kary umownej Zamawiający będzie
informował Wykonawcę pocztą elektroniczną lub pisemnie.
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4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość
zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych,
uregulowanych w Kodeksie cywilnym.
5. Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy wyłączają
zdarzenia siły wyższej, których nie można było przewidzieć i którym nie można było zapobiec, a w
szczególności okoliczności wskazane w ust. 6.
6. Termin „siła wyższa” oznacza akty terroru, wojny wypowiedziane i niewypowiedziane, blokady,
powstania, zamieszki, epidemie, osunięcia gruntu, trzęsienia ziemi, powodzie, wybuchy i inne
podobne nieprzewidywalne zdarzenia pozostające poza kontrolą którejkolwiek ze Stron i których
żadna ze Stron nie mogła przewidzieć mimo dochowania należytej staranności.
Zmiana Umowy
§ 10
1. Przewiduje się możliwość dokonania zmian w Umowie na warunkach określonych w niniejszym
paragrafie. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w niniejszym paragrafie nie
stanowi zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień Umowy po jej zawarciu
z Wykonawcą w przypadku, gdy:
a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
b) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na charakter Umowy;
c) nastąpi zmiana powszechnie obowiązującej stawki podatku VAT; w takim wypadku
do kwoty netto zostanie doliczony podatek VAT, w wysokości wynikającej
z przepisów podatkowych obowiązujących w dniu wystawienia faktury.
3. Nie stanowi zmiany Umowy:
a) aktualizacja treści Załącznika nr 2 do Umowy;
b) aktualizacja treści Załącznika nr 3 do Umowy (jednakże wszelkie zmiany niniejszego
załącznika muszą być dokonywane na zasadach opisanych w Umowie i OPZ- Opisie
Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 4 do Umowy , a w szczególności
muszą przestrzegać standardu stacji i jej odległości od lokalizacji Zamawiającego.
Wykonawca może zaproponować możliwość rozszerzenia liczby stacji znajdujących
się poza ustalonym zakresem kilometrów (25 kilometrów od lokalizacji
Zamawiającego), pod warunkiem zachowania ustalonego w Umowie minimum tj.
powyższych 25 kilometrów.
c) zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy;
d) zmiana danych osoby do kontaktu;
e) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy;
f) zmiana danych teleadresowych.
Postanowienia końcowe
§11
1. Niżej wymienione załączniki do Umowy stanowią jej integralną część:
a) Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
b) Załącznik nr 2 – Wzór dokumentu - Lista pojazdów
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c)
d)
e)

2.
3.
4.
5.
6.

Załącznik nr 3 – Wzór dokumentu - Lista dedykowanych stacji obsługi
Załącznik nr 4 – Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik nr 5 - Wypis z Ogólnych Warunków Umowy Ubezpieczenia oraz z
Warunków Świadczenia Usług Assistance (dołączony w chwili podpisania
umowy).
f) Załącznik nr 6- Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego
wykonania Umowy
Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą Stron wyrażoną na piśmie, pod
rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Pzp.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową obowiązują przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych, a w zakresie niesprzecznym z tymi przepisami - Kodeks cywilny.
Ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji Umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu
właściwym dla siedziby Zamawiającego sądom powszechnym.
Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.
Strony ustalają następujące osoby kontaktowe w zakresie nadzorowania i wykonania Umowy:
- ze strony Wykonawcy………..
- ze strony Zamawiającego ……………….

Zamawiający

Wykonawca

…………………………………

……………………………….

