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Umowa nr 0801-ILZ-2.023.         .2023.1 – projekt
zawarta dnia __. ________. 2023 r.

(Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy w formie elektronicznej)

Stronami umowy są:

ZAMAWIAJĄCY:

Skarb Państwa - Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze 
ul. Generała Władysława Sikorskiego 2,
65-454 Zielona Góra
REGON 001020884, NIP 929-14-15-264,
nr PEF 9291415264 (Platforma Elektronicznego Fakturowania)
reprezentowany przez:
……………………………………..-………………………………………………………

WYKONAWCA:
ul. _________________, _______, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez 
Sąd Rejonowy w ____________, 
pod numerem KRS ____________, *// wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej, pod nr ____________ *// REGON ____________, NIP 
____________ 
reprezentowany przez:
 ________________________ – Panią/Pana ________________________________

Przedmiotowa umowa jest następstwem wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego przeprowadzonego na podstawie art. 132  ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1710, z późn. zm.) pod nazwą „Usługa 
wykonywania okresowych obsług technicznych i napraw pojazdów służbowych należących 
do Izby Administracji Skarbowej ”- (Świadczenie usług związanych z wykonywaniem 
okresowych obsług technicznych oraz napraw pojazdów służbowych, na terenie tj. ………………. 
np.: miasta Zielona Góra, miasta Gorzów Wlkp., powiatu Słubickiego, miasta Żary-  Zamawiający 
odpowiednio wypełni po wyborze oferty w cz. I-IV).

§1.
PRZEDMIOT UMOWY I JEGO REALIZACJA

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług związanych z wykonywaniem okresowych 
obsług technicznych i napraw pojazdów służbowych należących do Izby Administracji 
Skarbowej w Zielonej Górze, które są po okresie gwarancji producenta pojazdu, 
wskazanych w załączniku nr 2 do umowy – Formularz ofertowy (odpowiednio do części 
zamówienia). Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę części zamiennych i 
materiałów eksploatacyjnych oraz serwisowanie układów klimatyzacji pojazdów, 
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wymianę opon i pozostałe usługi wulkanizacyjne.  
2. Czynności związane z realizacją przedmiotu umowy będą wykonywane w zakładzie 

Wykonawcy pod adresem: ………………………………….. Wykonawca gwarantuje przyjęcie 
pojazdu w godz. 8:00 - 15:00, w dni robocze: od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem 
świąt.

3. Wykonanie usług określonych w ust . 1  odbywa się wyłącznie na zlecenie Zamawiającego 
złożone elektronicznie na adres e-mail Wykonawcy wskazany w § 3 ust. 2 przez osobę 
upoważnioną, wskazaną w § 3 ust. 3.

4. Szczegółowy zakres oraz zasady realizacji zlecanych usług zawiera Opis Przedmiotu 
Zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do umowy.

5. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości pojazdów służbowych objętych 
przedmiotem zamówienia oraz ich marek. W takiej sytuacji, Wykonawcy nie przysługują 
żadne roszczenia z tego tytułu, w tym o zapłatę lub odszkodowawcze. W przypadku 
wprowadzenia nowego pojazdu, usługi, o których mowa w ust. 1 świadczone będą po 
cenie dla danego modelu pojazdu wyszczególnionego w załączniku nr 2 do umowy, a w 
przypadku braku danego modelu pojazdu w załączniku nr 2 do umowy po cenie dla 
pojazdu należącego do podobnej klasy.

6. W celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca oświadcza, że posiada 
niezbędne umiejętności, doświadczenie oraz wszelkie niezbędne środki, narzędzia i 
zasoby, w tym kadrowe, do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązuje się 
wykonywać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz 
postanowieniami umowy, z najwyższą starannością, wykorzystując w tym celu wszystkie 
posiadane umiejętności, wiedzę, oraz odpowiednie zaplecze techniczne i organizacyjne 
konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. Pomieszczenia naprawcze 
Wykonawcy zapewniają swobodny wjazd pojazdów wymienianych w załączniku 2 do 
umowy (odpowiednio do części zamówienia) oraz dysponują co najmniej dwoma 
stanowiskami umożliwiającymi naprawę co najmniej dwóch samochodów jednocześnie, 
wyposażonymi w:
1)  podnośnik umożliwiający podniesienie całego pojazdu, 
2) urządzenie wraz z legalnym oprogramowaniem do pełnej diagnostyki komputerowej, 
3) urządzenie do odgrzybiania i napełniania klimatyzacji, 
4) stanowisko do kontroli zawieszenia i układu hamulcowego, 
5) stanowisko do kontroli i regulacji układu jezdnego, 
6) stanowisko do wymiany i naprawy opon i felg.

7. Przyjęcie pojazdu do warsztatu zostanie zgłoszone Wykonawcy drogą elektroniczną w 
sposób określony w ust. 3, z tym zastrzeżeniem, że:

1) w przypadku okresowej obsługi technicznej - przyjęcie pojazdu w celu wykonania 
usługi następuje w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez 
Zamawiającego takiej potrzeby – w terminie wskazanym w ust. 10 pkt a) poniżej;

2) w przypadku naprawy - przyjęcie pojazdu w celu wykonania diagnostyki następuje w 
terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego 
takiej potrzeby. Przed przystąpieniem do wykonania usługi w zakresie napraw, 
Wykonawca dokona precyzyjnej diagnozy pojazdu oraz sporządzi i przedstawi 
Zamawiającemu kalkulację naprawy w terminie 2 dni roboczych od dnia przekazania 
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pojazdu do naprawy. Kalkulacja naprawy musi każdorazowo zawierać wyszczególnienie 
materiałów i części koniecznych do naprawy oraz ze wskazanie sumy (ilości) 
roboczogodzin cen jednostkowych roboczogodziny (zgodnie z ofertą), koniecznych do 
wykonania danej usługi. Liczba roboczogodzin rozumiana jest jako cały czas pracy 
niezbędny do wykonania określonego zakresu naprawy Czasochłonność napraw w 
kalkulacji określana będzie przez Wykonawcę zgodnie z normowanymi katalogami 
czasów napraw odpowiadających danej marce i modelowi pojazdu na podstawie 
oryginalnych katalogów lub programów typu Autodata, Eurotax, Audatex. Wykonawca 
zapewni Zamawiającemu dostęp do katalogu czasów napraw producenta pojazdu, z 
którego korzysta. Ceny użytych części i materiałów nie mogą być wyższe od cen 
rynkowo średnich. Wykonawca przystąpi do realizacji zleconych czynności po 
otrzymaniu każdorazowo akceptacji przez Zamawiającego zakresu naprawy i kalkulacji 
cenowej, o której mowa powyżej. Uwagi zgłoszone przez Zamawiającego do otrzymanej 
kalkulacji są nanoszone na kalkulację przez Wykonawcę w czasie nie dłuższym, niż 4 
godziny od dnia ich otrzymania. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tych usług 
– w terminie wskazanym w ust. 10 pkt b) poniżej;

3) w przypadku serwisu klimatyzacji - przyjęcie pojazdu w celu wykonania usługi 
następuje w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez 
Zamawiającego takiej potrzeby Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tych usług 
na zasadach określonych w pkt 2 powyżej– w terminie wskazanym w ust. 10 pkt b) 
poniżej.

4) w przypadku kompleksowej usługi obejmującej wymianę opon wraz z ich 
wyważaniem przyjęcie pojazdu w celu wykonania usługi następuje w terminie nie 
dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego takiej potrzeby. 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tych usług – w terminie wskazanym w ust. 
10 pkt c) poniżej.

8. Usługi , o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu będą rozliczane wg stawek 
określonych w załączniku nr 2 do umowy z uwzględnieniem ewentualnych kosztów innych  
materiałów i części zamiennych użytych do wykonania usługi.

9. Wykonawca będzie dokonywać czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy 
wyłącznie w uzgodnieniu z osobą wskazaną w § 3 ust. 3 umowy. Dotyczy to w 
szczególności sposobu i zakresu wykonywanych usług.

10. Wykonawca będzie realizował usługi w następujących terminach:
a) w przypadku obsług technicznych - max. do 2 dni roboczych (z wykluczeniem sobót, 

niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy), licząc od daty przekazania pojazdu;
b) w przypadku napraw i serwisu klimatyzacji- max. do 5 dni roboczych (z wykluczeniem 

sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy), licząc od dnia zaakceptowania 
kalkulacji przez Zamawiającego ;

c) w przypadku kompleksowej usługi obejmującej wymianę opon wraz z ich 
wyważaniem – max. 1 dzień roboczy od dnia przyjęcia pojazdu w celu wykonania 
usługi.

11. W przypadku szczególnie skomplikowanych zleceń jednostkowych lub rozszerzenia 
zakresu naprawy, Wykonawca może zwrócić się do przedstawiciela Zamawiającego drogą 
elektroniczną o przedłużenie czasu wykonania usługi. Przedłużenie terminu wykonania 
naprawy będzie skuteczne po każdorazowej akceptacji Zamawiającego
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12. Przekazanie pojazdu Wykonawcy celem zrealizowania usługi i odbiór po wykonaniu usługi 
musi być potwierdzone dokumentem sporządzonym na piśmie („tzn. Zlecenie usługi” wraz 
z jej zakresem sporządzane każdorazowo przed przyjęciem pojazdu przez Wykonawcę 
oraz „protokół odbioru” po wykonaniu usługi.

13. W trakcie wykonywania usług Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadamiać 
Zamawiającego o stwierdzeniu konieczności wykonania innej naprawy, nieobjętej 
ustaleniami. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do fotograficznego 
udokumentowania konieczności dokonania naprawy. Przystąpienie do takiej naprawy 
może nastąpić tylko po uzyskaniu zgody Zamawiającego i zgodnie z cenami podanymi w 
ofercie. 

14. Zamawiający dostarczy pojazd do warsztatu Wykonawcy we własnym zakresie, także w 
przypadku, gdy uszkodzony pojazd nie posiada zdolności samodzielnego poruszania.

15. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za samochody i ich zabezpieczenie od 
momentu przekazania ich przez Zamawiającego do wykonania usług, do ich odbioru po 
wykonaniu usługi.

16. Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich szkód spowodowanych utratą lub 
uszkodzeniem pojazdów  będących własnością Zamawiającego, które powstały w czasie 
odpowiedzialności Wykonawcy za te pojazdy.

17. Zakres przedmiotu umowy składa się z zamówienia podstawowego oraz zamówienia 
objętego prawem opcji. W razie nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, 
Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wykonanie tego zakresu zamówienia lub 
jakiekolwiek inne roszczenie ( w tym o zapłatę lub odszkodowawcze). Szacowane ilości i 
rodzaje usług przewidziane przez Zamawiającego oraz wykaz pojazdów służbowych  
określa Oferta Wykonawcy złożona …………… 2023 r.  w postępowaniu nr 0801-ILZ-
1.260…...2022., stanowiąca załącznik nr 2 do Umowy.

18. W okresie obowiązywania umowy, w przypadku wykorzystania środków objętych 
zamówieniem podstawowym lub w przypadku zwiększenia potrzeb Zamawiającego 
Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji. 

19. Realizacja prawa opcji – w zależności od potrzeby Zamawiającego – polegać będzie na 
zwiększeniu ilości wykonywanych usług do kwoty, o której mowa w § 5 ust. 2. 

20. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji usługi objętej opcją po złożeniu przez 
Zamawiającego oświadczenia woli w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, o 
skorzystaniu z prawa opcji.

21. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać 
w ramach realizacji niniejszej Umowy. 

22. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie 
przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu. 

23. Realizacja przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 nastąpi na warunkach określonych 
w niniejszej umowie, zgodnie z postanowieniami „Opisu przedmiotu zamówienia”, który 
stanowi załącznik nr 1 do umowy i na podstawie Oferty Wykonawcy, która stanowi 
załącznik nr 2 do umowy.
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24. Zamówienie w ramach opcji będzie realizowane na tych samych warunkach co 
„zamówienie podstawowe” i nie wymaga podpisania aneksu do niniejszej umowy. 

25. Do realizacji zamówienia w ramach prawa opcji stosuje się odpowiednio postanowienia 
niniejszej umowy.

26. Wykonawca zobowiązany jest w trakcie realizacji przedmiotowej umowy do 
postępowania z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z 
zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. 
zm.) i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 799 z późn. zm.).

27. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości co do wykonanej usługi Zamawiający jest 
uprawniony do sprawdzenia prawidłowości wykonania tej usługi w innym serwisie oraz 
obciążenia Wykonawcy kosztami sprawdzenia oraz kosztami ponownej usługi.

§ 2.
TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Umowa obowiązuje (Zamawiający wskaże odpowiednio w zależności od Części postepowania):
 dla części I - Świadczenie usług związanych z wykonywaniem okresowych obsług 

technicznych oraz napraw pojazdów służbowych na terenie miasta Zielona Góra - od 
dnia jej zawarcia przez Strony na okres 24 miesięcy;

 dla części II- Świadczenie usług związanych z wykonywaniem okresowych obsług 
technicznych oraz napraw pojazdów służbowych na terenie miasta Gorzów Wlkp. - od 
dnia jej zawarcia przez Strony na okres 24 miesięcy;

 dla części III- Świadczenie usług związanych z wykonywaniem okresowych obsług 
technicznych oraz napraw pojazdów służbowych na terenie powiatu Słubickiego - od 
dnia jej zawarcia przez Strony na okres 24 miesięcy, przy czym usługa wymiany opon 
(bez zakupu) i pozostałe usługi wulkanizacyjne będą zlecane od momentu zawarcia 
umowy, natomiast wszystkie pozostałe od dnia 8 czerwca 2023 roku;

 dla części IV- Świadczenie usług związanych z wykonywaniem okresowych obsług 
technicznych oraz napraw pojazdów służbowych na terenie miasta Żary - od dnia jej 
zawarcia przez Strony na okres 24 miesięcy, przy czym usługa wymiany opon (bez 
zakupu) i pozostałe usługi wulkanizacyjne będą zlecane od momentu zawarcia umowy, 
natomiast wszystkie pozostałe od dnia 9 sierpnia 2023 roku  

lub do wyczerpania całkowitej kwoty brutto określonej w § 5 ust. 1 i 2 umowy - w zależności 
od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. W przypadku zaistnienia którejkolwiek  z 
okoliczności określonej w niniejszym ustępie Umowa wygasa, a Wykonawcy nie przysługuje z 
tego tytułu jakiekolwiek roszczenie względem Zamawiającego.

2. Zamawiający planuje, że termin rozpoczęcia realizacji usług, o których mowa w § 1 ust. 1 
rozpocznie się nie później niż od …………………….. Zamawiający wymaga, aby przedmiot 
zamówienia był realizowany sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego. 

3. Termin realizacji poszczególnych zleceń będzie wyznaczony zgodnie z warunkami określonymi 
w § 1 ust. 7 oraz w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ). 

4. Dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji Umowy w przypadku okoliczności, o których mowa 
w § 11 ust. 16 pkt 2 lit. c) umowy.



6

§ 3.
OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY

1. Osobą wyznaczoną do nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy 
jest: (imię i nazwisko) ……………, tel. …………………….. e-mail  ……………………….

2. Zgłaszanie zleceń, o których mowa w § 1 ust. 3 odbywać się będzie każdorazowo 
elektronicznie na adres email Wykonawcy ………………………………. (Wykonawca wskaże adres 
przed podpisaniem umowy).

3. Osobami wyznaczonymi do nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy ze strony 
Zamawiającego  są:

1) ……………………., tel. …………………, e-mail: ………………..@mf.gov.pl 
2) ……………………….., tel. …………………, e-mail: ………………@mf.gov.pl 

4. W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, wystarczające jest pisemne 
powiadomienie obu stron umowy, wywołujące skutek od dnia doręczenia go drugiej 
stronie umowy. 

5. Osoby wskazane w ust. 1 i 3 uprawnione są do udzielania niezbędnych informacji oraz 
podejmowania działań koniecznych do prawidłowej realizacji postanowień umowy 
i właściwego wykonywania przedmiotu umowy.

§ 4.
GWARANCJA

1. Okres gwarancji na każdą wykonaną usługę wynosi ……………………………… (minimum 12 
miesięcy), licząc od dnia wykonania usługi i odbioru pojazdu, na zasadach określonych w 
Kodeksie cywilnym z zastrzeżeniem poniższych postanowień.

2. Na zakupione części wykonawca udzieli gwarancji producenta, jednak na czas nie krótszy 
niż 12 miesięcy lub liczby kilometrów określonych przez producenta.

3. Jeżeli producent udziela na zamontowane części gwarancji dłuższej niż wskazana w ust. 2, 
wówczas Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty gwarancyjne 
producenta.

4. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że wymienione części pojazdów są wolne od 
wad fizycznych i prawnych.

5. Okres gwarancji liczony jest od dnia wykonania usługi i odbioru pojazdu.
6. W przypadku nienależytego wykonania przeglądu lub naprawy, a także ujawnienia w 

okresie gwarancji wad lub usterek podlegających gwarancji Zamawiający złoży reklamację, 
a Wykonawca zobowiązany jest do rozpatrzenia jej w nieprzekraczalnym terminie 3 dni 
roboczych, liczonych od przesłania przez Zamawiającego protokołu reklamacji drogą 
elektroniczną.

7. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się usunąć wadę lub usterkę 
nieodpłatnie. W zakresie wadliwości materiałów eksploatacyjnych lub części zamiennych 
zakupionych przez Wykonawcę, Wykonawca dokona czynności reklamacyjnych w 
stosunku do ich dostawcy/producenta we własnym zakresie. Termin napraw 
gwarancyjnych nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia 
Zamawiającego wystąpienia wady lub usterki.

8. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego (drogą 
elektroniczną) o przedłużenie terminu wykonania naprawy. Przedłużenie terminu 
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wykonania naprawy będzie skuteczne po akceptacji Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że 
maksymalny czas przedłużenia terminu naprawy nie może być ostatecznie dłuższy niż 7 
dni roboczych.

9. W przypadku nieusunięcia wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 
w okresie rękojmi/ gwarancji, Zamawiający może powierzyć ich usunięcie osobom trzecim. 
Koszt i ryzyko usunięcia wad i usterek przez osobę trzecią będzie w takim przypadku 
obciążał Wykonawcę.

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane w pojazdach 
przekazanych do realizacji przedmiotu Umowy, a w szczególności za zniszczenie, 
włamanie, kradzież, pożar lub inne zdarzenia do pełnej wysokości powstałej szkody, w tym 
niewłaściwe wykonanie naprawy pojazdu skutkujące utratą gwarancji na zamontowane 
części. W tym przypadku Wykonawca przejmie na siebie zobowiązania gwarancyjne. 

11. Wykonawca wykona wszelkie czynności w ramach Umowy w ten sposób, by Zamawiający 
nie utracił ubezpieczenia lub gwarancji na ich części. 

12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego 
wynikających z przepisów rękojmi za wady zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) zwanej dalej „Kodeksem cywilnym”.

§ 5.
WARTOŚĆ UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu umowy realizowanego w ramach 
zamówienia podstawowego w Części …. (Zamawiający uzupełni po wyborze oferty, 
odpowiednio dla Części I-VI)  nie może przekroczyć, kwoty brutto ………………….. zł (słownie: 
…………….), w tym 23 % VAT.

2. Wartość zamówienia objętego prawem opcji ustalona zostaje na maksymalną wartość 
brutto ……………  zł  (słownie: ………………………….) - zgodnie z ofertą Wykonawcy. 
Wynagrodzenie zawiera należny podatek ……%VAT.

3. Zamawiający pisemnie przekaże Wykonawcy oświadczenie woli o zamiarze skorzystania z 
prawa opcji, o którym mowa  w § 1 ust. 19, ze wskazaniem kwoty niezbędnej do realizacji 
przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem o którym mowa ust. 4 poniżej.

4. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego w przypadku 
nieskorzystania z prawa opcji lub skorzystania z prawa opcji w liczbie świadczeń o wartości  
niższej niż określona w ust. 2 powyżej.

5. W okresie obowiązywania umowy, obowiązuje cennik usług zawarty w ofercie 
Wykonawcy. Zamawiający płaci wynagrodzenie jedynie za faktycznie zrealizowaną, 
określoną w zleceniu usługę. Wynagrodzenie naliczane będzie w oparciu o ceny netto 
zawarte w ofercie Wykonawcy,  i ilość rzeczywiście zrealizowanych roboczogodzin usługi 
naprawy bądź serwisu klimatyzacji bądź ilość wykonanych usług okresowej obsługi 
technicznej lub wymiany kompletu opon oraz koszt zamontowanych części plus należny 
podatek od towarów i usług VAT. 

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5 obejmuje wszelkie obciążenia jakie powstaną w 
związku z wykonaniem Umowy, w tym koszt pracy, zamontowanych części i 
zastosowanych materiałów eksploatacyjnych i pomocniczych, transportu, załadunku i 
rozładunku, utylizacji zużytych części i materiałów,  należności licencyjne oraz inne 
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należności wynikające z prawa własności intelektualnej. Wykonawcy nie przysługuje  zwrot 
od Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów, opłat i podatków poniesionych 
przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu Umowy. 

7. Cena za wymienione części zamienne oraz materiały eksploatacyjne każdorazowo będzie 
określana w kalkulacji naprawy pojazdu zaakceptowanej uprzednio przez Zamawiającego, 
Koszt użytych materiałów i wymienionych w pojazdach części i podzespołów, którymi 
Wykonawca obciąży Zamawiającego nie mogą być wyższe niż średnie ceny detaliczne tych 
materiałów i części oferowane np. w ogólnopolskich hurtowaniach motoryzacyjnych. 

8. W sytuacji kiedy koszt użytych materiałów i części przekroczy koszt ustalony w sposób, o 
którym mowa w ust 7 powyżej, Zamawiający uprawniony będzie do stosownego obniżenia 
wynagrodzenia za ww. użyte materiały i części.  .

9. Podstawą faktycznego rozliczania kosztów usługi i obliczenia wynagrodzenia za określoną 
usługę w ramach realizacji umowy będzie:
 koszt 1 roboczogodziny za naprawę, i serwis klimatyzacji oraz koszt jednej okresowej 

obsługi technicznej i koszt wymiany ogumienia,  zgodnie  z ofertą Wykonawcy,
 koszt części i materiałów użytych do wykonania usługi z zastrzeżeniem o którym mowa 

w ust. 6 i 7 powyżej.
10. Wykonawca gwarantuje niezmienność ceny jednostkowej za jedną roboczogodzinę, 

obsługę techniczną , czy usługę wymiany opon w trakcie obowiązywania umowy, chyba, 
że zachodzą okoliczności o których mowa w § 11 umowy.

11. Zamawiający zastrzega, że planowana ilość usług do przeprowadzenia w trakcie trwania 
umowy, wskazana w Opisie Przedmiotu Zamówienia i Ofercie Wykonawcy, stanowiącym 
załącznik nr 1 i 2 do umowy, jest wielkością przewidywaną, która może ulec 
zmianie/ograniczeniu w zależności od rzeczywistych i aktualnych potrzeb Zamawiającego, 
skutkując łącznym obniżeniem wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym Zamawiający 
gwarantuje Wykonawcy zlecenie usług o łącznej wartości odpowiadającej 30 % (dla każdej 
części przedmiotu zamówienia) wartości całego przedmiotu umowy za część zamówienia 
podstawowego, o którym mowa w § 5 pkt 1 umowy bez wartości zamówienia objętego 
prawem opcji. W przypadku ograniczenia wielkości zamówienia, o którym mowa w zdaniu 
pierwszym Wykonawcy nie będzie przysługiwać względem Zamawiającego jakiekolwiek 
roszczenie o zapłatę lub odszkodowania za niezrealizowaną część umowy. 

12. W związku z wykonywaniem niniejszej umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie 
jedynie za faktycznie wykonane przez niego czynności objęte zakresem niniejszej umowy 
- zgodnie ze zleceniami Zamawiającego.

13. Za czynności, które przekraczają uzgodniony zakres przeglądu lub naprawy oraz za użyte 
do tych czynności części zamienne, podzespoły i materiały eksploatacyjne wynagrodzenie 
Wykonawcy nie przysługuje.

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli ceny zastosowanej przez Wykonawcę na 
zakupione części i materiały eksploatacyjne. Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy 
dostarczenia kopii dokumentu zakupu wymienianych części i materiałów jako załącznika 
do faktury naprawy. Brak ww. załącznika skutkować będzie wstrzymaniem przez 
Zamawiającego wypłaty wynagrodzenia do czasu przedłożenia ww. dokumentu. Termin 
płatności biegnie na nowo od momentu złożenia przez Wykonawcę ww. dokumentu. 
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15. Rozliczenie wykonanych usług następuje na podstawie faktur Wykonawcy wystawionych 
odrębnie  dla każdego pojazdu, w oparciu o bezusterkowe protokoły przekazania/odbioru 
potwierdzone przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.

16. Wykonawca wystawi fakturę o której mowa w ust. 15 w terminie do 7 dni od daty odbioru 
pojazdu przez Zamawiającego na podstawie protokołu  przekazania/odbioru przedmiotu 
zamówienia wolnego od wad i usterek.

17. Wykonawca wystawi fakturę dla:
Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, 
ul. Generała Władysława Sikorskiego 2,
65-454 Zielona Góra,
NIP:9291415264,

po wykonaniu przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 i dostarczy ją Zamawiającemu nie 
później niż w terminie określonym w ust. 16 wyłącznie na adres poczty elektronicznej: 
faktury.IAS.zielonagora@mf.gov.pl  lub poprzez platformę elektronicznego fakturowania 
(PEF 9291415264).

18. Zamawiający, działając na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o 
elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 1666 
ze  zm.), nie wyraża zgody na przesyłanie za pośrednictwem platformy innych 
ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych wskazanych w art. 2 pkt 3 tej ustawy, 
z wyłączeniem ustrukturyzowanej faktury elektronicznej. Do innych ustrukturyzowanych 
dokumentów elektronicznych — zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości 
i Technologii z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie listy innych ustrukturyzowanych 
dokumentów elektronicznych, które mogą być przesyłane za pośrednictwem platformy 
elektronicznego fakturowania służącej do przesyłania ustrukturyzowanych faktur 
elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych (Dz.U z 
2019 r., poz. 856 z późn. zm.) zalicza się: (1) zlecenie dostawy (zamówienie), (2) awizo 
dostawy, (3) potwierdzenie odbioru, 4) fakturę korygującą, (5) notę księgową.

19. Na fakturze Wykonawca wskazuje:
 markę, model, numer rejestracyjny i VIN pojazdu,
 przebieg pojazdu jeżeli usługa dotyczy okresowej obsługi technicznej pojazdu,
 ilość roboczogodzin oraz informacje wym. w ust. 9 powyżej,
 stawkę podatku VAT.

20. Należność za wykonanie przedmiotu umowy zostanie uregulowana przelewem bankowym 
na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze, w terminie do 21 dni od 
dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

21. W razie niedotrzymania terminu zapłaty ustalonego w ust. 20, Wykonawcy przysługuje 
prawo do obciążenia Zamawiającego ustawowymi odsetkami za każdy dzień zwłoki w 
dokonaniu zapłaty.

22. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
23. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osobę trzecią.
24. W przypadku realizowania zamówienia wspólnie przez Wykonawców w ramach 

konsorcjum, rozliczenia końcowego (z Zamawiającym) dokonuje Lider, natomiast faktury 
dokumentujące realizację części zamówienia przypadające na każdego członka 

mailto:faktury.IAS.zielonagora@mf.gov.pl
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konsorcjum, powinny być wystawione na Lidera, a nie na Zamawiającego.
25. W przypadku zmiany procentowej stawki podatku od towarów i usług (VAT), do 

niezafakturowanej części wynagrodzenia netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z 
obowiązującą stawką tego podatku.

26. Strony ustalają, że w razie zmiany przepisów ogólnie obowiązujących dotyczących podatku 
od towarów i usług (VAT), Wykonawca będzie wystawiał faktury uwzględniające 
obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług.

§ 6.
OBOWIĄZEK ZATRUDNIENIA NA UMOWĘ O PRACĘ

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, lub wskazany przez tego Wykonawcę 
Podwykonawca usługi, zatrudniał na podstawie umowy o pracę, przez cały okres realizacji 
zamówienia wszystkie osoby, które w trakcie realizacji zamówienia będą wykonywały na 
rzecz Zamawiającego nw. czynności bezpośrednio związane z:
− naprawami wynikającymi z przeglądów/obsług technicznych,
− naprawami elementów mechanicznych,
− wykonywaniem bieżących konserwacji,
− demontażem zużytych części, akcesoriów i materiałów wynikających z napraw oraz ich 

utylizacja,
− montażem nowych części, akcesoriów użytych do naprawy,
− serwisem klimatyzacji oraz systemów ogrzewania,
− serwisem instalacji, urządzeń elektronicznych i elektrycznych,
− wymianą i wyważaniem opon oraz pozostałymi usługami wulkanizacyjnymi.
2. W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy, z którymś z pracowników 

wykonujących ww. usługi Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązuje się do 
zatrudnienia w jego miejsce innej osoby, która będzie je wykonywać na warunkach  
zatrudnienia nie gorszych niż poprzedni pracownik.

3. Spełnienie wymagania, o którym mowa w ust. 1 wiąże się z obowiązkiem przekazania 
Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia umowy, pisemnego oświadczenia (zgodnie ze 
wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do umowy) dot. osób zatrudnionych przy realizacji 
zamówienia zawierającego imiona i nazwiska tych osób, datę zawarcia umowy o pracę, 
rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, wskazanie zakresu czynności, określenie 
wysokości brutto i netto wynagrodzenia zatrudnienia. Niniejsze oświadczenie potwierdza 
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.1 
czynności. Oświadczenie to powinno zawierać określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że ww. czynności wykonują osoby 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 
oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

4. W przypadku każdej zmiany osoby zatrudnionej na stanowiskach wykonujących czynności 
wskazane w ust.1 w trakcie trwania umowy, Wykonawca zobowiązany jest zaktualizować 
ww. oświadczenie. Zaktualizowane oświadczenie musi zostać dostarczone 
Zamawiającemu najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez nowego pracownika.

5. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
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kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
czynności wskazane w ust. 1 Zamawiający uprawniony jest do żądania wyjaśnień i 
dokumentów przewidzianych w umowie, w szczególności:
1) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie umowy o pracę, zawierającego w szczególności informacje wskazane w 
ust. 3;

2) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopii umowy o pracę zawarta ze wskazanym w oświadczeniu 
pracownikiem. Kopia umowy powinna zostać zanonimizowana w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019 poz. 1781 )- 
oraz Rozporządzeniem 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). 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) innych dokumentów, zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do 
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i 
nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o 
pracę oraz zakres obowiązków pracownika;

4) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez 
wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z 
tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

5) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowanej w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 
o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

6. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności, Zamawiający 
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w 
wysokości określonej w § 8. Niezłożenie w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 
dokumentów (wymienionych w ust. 3,4,5) potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane 
będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.

§ 7.
PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca, zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie Wykonawcy powierza (nie 
powierza)* wykonanie części przedmiotu umowy następującemu/cym* 
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podwykonawcy/om*:
1) ___________________________________(nazwa/firma), w zakresie 

_________________________________________---________________________;
2) ___________________________________(nazwa/firma), w zakresie 

_________________________________________---________________________.
2. Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona 

Podwykonawcy/om*: __________________________(zł / %).
3. Wykonawca odpowiedzialny jest za działania i zaniechania Podwykonawców i jego 

pracowników i ich pracowników w takim samym zakresie, jak za własne działania lub 
zaniechania. 

4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić właściwą koordynację prac powierzonych 
poszczególnym Podwykonawcom.

5. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcom.

6. Powierzenie przez Wykonawcę realizacji usług Podwykonawcy w trakcie obowiązywania 
umowy wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje 
Podwykonawcę tylko wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie Podwykonawcy będzie 
odpowiednie do zakresu prac przewidzianych do podzlecenia. 

7. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca może dokonać zmiany Podwykonawcy lub 
rezygnacji z wykonania części zamówienia przez Podwykonawcę jedynie za uprzednią 
zgodą Zamawiającego. 

8. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji części usług podwykonawcy, 
Wykonawca zobowiązany jest na co najmniej 2 dni robocze przed podpisaniem umowy 
przedłożyć Zamawiającemu informację na temat podwykonawców, tj. ich adresy i nazwy,  
zakres powierzonych części zamówienia, przy pomocy których będzie realizował umowę. 
W przypadku zmian informacji dotyczących podwykonawców, o których mowa powyżej, 
Wykonawca zobowiązany jest je na bieżąco aktualizować.

9. W przypadku, gdy Wykonawca w trakcie realizacji niniejszej umowy zgłosi  do realizacji 
usług, o których mowa w § 1, Podwykonawcę, zobowiązany będzie do przedłożenia 
oświadczenia lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia - o ile 
Zamawiający przewidział taki wymóg  w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), 
opracowanej   w postępowaniu oznaczonym znakiem: 0801-ILZ-1.260……..2022 , w 
stosunku do podwykonawców niebędących podmiotami, na których zdolnościach lub 
sytuacji wykonawca polega w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu.

10. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż 
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 
mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

11. Wykonawca odpowiada za działania i zaniedbania Podwykonawców jak za własne. 
Wykonawca zapewnia, że Podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień 
Umowy.

12. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji usług Podwykonawcy, Wykonawca 
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jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w Umowie 
z Podwykonawcą. 

13. Zamawiający nie odpowiada za jakiekolwiek zobowiązania Wykonawcy wobec 
Podwykonawców, jak również za zobowiązania tych Podwykonawców wobec osób 
trzecich.

14. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku Podwykonawcy 
będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może 
stanowić podstawy do zmiany terminów realizacji wskazanych w zleceniu.

15. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego 
Podwykonawcy, ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania 
lub uchybienia Wykonawcy.

16. Wykonanie usług w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za   
wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa.

§ 8.
KARY UMOWNE

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczania i dochodzenia kar umownych za 
niezgodne z niniejszą umową lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z 
umowy.

2. Zamawiający naliczy karę umowną w przypadku:
1) odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10.000,00 zł;
2) przekroczenia terminów określonych w §1 ust. 7  oraz §4 ust. 6-7 w wysokości 10% 

wartości kwoty wynagrodzenia przysługującego za realizację zleconej usługi, za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki;

3) przekroczenia terminów określonych w §1 ust. 10 lit. a) - c) w wysokości 100,00 zł za 
każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

4) nie dostarczenia na żądanie Zamawiającego kopii faktury za zakupione części i 
materiały eksploatacyjne, w wysokości 10% wartości kwoty wynagrodzenia 
przysługującego za realizację zleconej usługi;

5) niespełnienia wymogu, o którym mowa § 6 ust. 1 umowy w wysokości 500,00 zł za 
każdy taki przypadek.

6) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 11 ust. 
17 umowy, w wysokości 500 zł za każdy taki przypadek.

7) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiającego używał pojazdu poza terenem stacji 
obsługi– w wysokości 2.000,00 zł za każde stwierdzone  użycie pojazdu poza terenem 
zakładu Wykonawcy, bez zgody Zamawiającego;

8) przekroczenia terminów i nie spełnienia wymogów wskazanych w § 12 umowy w 
wysokości 200,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.



14

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 2 powyżej, której 
może dochodzić Zamawiający, wynosi 30 % wartości brutto wynagrodzenia, o którym 
mowa w § 5 ust. 1 i 2.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

5. Kwoty kar umownych, zwrot kosztów poniesionych w związku z niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem umowy, wobec których nie została zastrzeżona kara umowna  
oraz ewentualne odszkodowania uzupełniające będą płatne, na rachunek bankowy 
wskazany w wezwaniu, o którym mowa w ust. 6 poniżej, w terminie 7 dni od daty 
otrzymania przez Wykonawcę pisemnej informacji o ich wysokości (nota księgowa). W 
przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu płatności, naliczane będą odsetki 
ustawowe za zwłokę.

6. Nota księgowa, stanowiąca jednocześnie wezwanie do zapłaty, zostanie przesłana listem 
poleconym na adres Wykonawcy za potwierdzeniem odbioru.

7. W przypadku braku zapłaty kwot, o których mowa w ust. 5 na wezwanie Zamawiającego, 
o którym mowa w ust. 6, Zamawiający zastrzega możliwość potrącenia kwot 
odpowiadających wysokości kar umownych, kosztów poniesionych w związku z 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, ewentualnych odszkodowań 
uzupełniających wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie z wynagrodzenia 
przysługującego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia 
Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia.

8. Zamawiający zastrzega możliwość potrącenia kwoty odpowiadającej wysokości kar 
umownych, kosztów poniesionych w związku z niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem umowy, oraz ewentualnych odszkodowań uzupełniających z wynagrodzenia 
przysługującego Wykonawcy przed terminem płatności określonym w wezwaniu 
Zamawiającego, o którym mowa w ust. 6, po uzyskaniu pisemnego potwierdzenia od 
Wykonawcy.

9. Strony umowy mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
wynikających z Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

10. Dochodzenie zapłaty jednej z kar umownych nie wyklucza możliwości dochodzenia zapłaty 
kar umownych z innych tytułów.

11. Zamawiający zachowuje prawo dochodzenia zapłaty kar umownych przewidzianych 
Umową mimo jej wygaśnięcia z jakichkolwiek przyczyn. 

§ 9.
ODSTĄPIENIE/ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Podstawą rozwiązania/odstąpienia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia jest 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. Rozwiązanie umowy winno nastąpić na 
piśmie w terminie 14 dni od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego rozwiązanie.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu 
wypowiedzenia w przypadku:
a)  stwierdzenia nierzetelności wykonanych usług, w tym w szczególności: 

wymiany/naprawy części/podzespołów, które tego nie wymagały,
b) użycia elementów/części po regeneracji lub używanych - bez uzgodnienia tego z 
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Zamawiającym,
c)  wykonania obsługi technicznej  lub naprawy niezgodnie z zaakceptowaną przez 

Zamawiającego kalkulacją lub zleceniem np.: poprzez brak wymiany części 
wyszczególnionych w kalkulacji, a wskazanych w fakturze,

d) bezprawnego użycia przez Wykonawcę lub jego pracowników pojazdu przekazanego 
do wykonania obsługi technicznej, serwisu lub naprawy,

e) uszkodzenia przez Wykonawcę lub jego pracowników pojazdu przekazanego do 
wykonania usługi wym. w § 1 ust. 1,

f) odmowy wykonania naprawy lub uchylania się przez Wykonawcę od wykonania 
naprawy w wyznaczonym terminie.

g) w realizacji jakiegokolwiek obowiązku określonego w Umowie, powstanie zwłoka 
przekraczająca 30 dni kalendarzowych;

3. Rozwiązanie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i 
zawierać uzasadnienie.

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do niezwłocznego odstąpienia od Umowy w trybie i na 
zasadach określonych w art. 456 ust 1, 2 i 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 
2022 r. poz. 1710 z późn. zm).

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 i 4, Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 10.
ZACHOWANIE TAJEMNICY

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych 
otrzymanych i uzyskanych od Zamawiającego w związku z wykonaniem zobowiązań 
wynikających z Umowy.

2. Strony zobowiązują się do przestrzegania przy wykonywaniu Umowy wszystkich 
postanowień zawartych w obowiązujących przepisach prawnych związanych z ochroną 
tajemnicy skarbowej, informacji niejawnych oraz danych osobowych.

3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji 
technicznych, technologicznych, prawnych i organizacyjnych dotyczących zasobów 
sprzętowych i programowych systemu teleinformatycznego Zamawiającego, uzyskanych 
w trakcie wykonywania Umowy niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich 
źródła.

4. Obowiązek określony w ust. 1 niniejszego paragrafu 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.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zachowanie tajemnicy przez swoich 
pracowników, podwykonawców i wszelkie inne osoby, którymi będzie się posługiwać przy 
wykonywaniu Umowy. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu 
przez ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji 
otrzymanych od Zamawiającego, wbrew postanowieniom umowy. Zobowiązanie to wiąże 
Wykonawcę również po wykonaniu przedmiotu umowy lub jej rozwiązaniu, bez względu 
na przyczynę i podlega wygaśnięciu według zasad określonych w przepisach dotyczących 
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zabezpieczania informacji niejawnych i innych tajemnic prawnie chronionych.
6. Wykonawca realizujący umowę zobowiązany jest, przed rozpoczęciem realizacji umowy, 

do zapoznania pracowników/ podwykonawców z Polityką Bezpieczeństwa Informacji 
Resortu Finansów, będącej załącznikiem do Zarządzenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 
2022 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem 
Informacji i Polityki Bezpieczeństwa Informacji Resortu Finansów ( Dz. Urz. Min. Fin. poz. 
80). Link do dokumentu: https://www.gov.pl/web/finanse/zarzadzenie-ministra-
finansow-z-dnia-25-lipca-2022-r-zmieniajacej-zarzadzenie-w-sprawie-systemu-
zarzadzania-bezpieczenstwem-informacji-i-polityki-bezpieczenstwa-informacji-resortu-
finansow .

7. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenia o zapoznaniu się z Polityką 
Bezpieczeństwa Informacji, o której mowa w ust. 6, podpisane własnoręcznie przez osoby 
wykonujące umowę, najpóźniej w dniu przystąpienia przez te osoby do realizacji umowy, 
zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do umowy.

§ 11.
ZMIANY UMOWY

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem przypadków wyraźnie 
w Umowie wskazanych, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności (tj. formy 
Aneksu).

2. Zmiany Umowy nie stanowi w szczególności zmiana nazw/określeń Stron, siedziby Stron, 
numerów kont bankowych Stron, oraz zmiana w zakresie osób upoważnionych do 
podpisywania dokumentów oraz zmiana w składzie osobowym osób  wyznaczonych  do 
nadzoru nad realizacją umowy, o których mowa w § 3, z zastrzeżeniem, o którym mowa w 
§ 3 ust. 4

3. Zmiana Umowy dopuszczalna jest w zakresie i na warunkach przewidzianych przepisami 
Ustawy pzp oraz niniejszej Umowy. 

4. Strony dopuszczają zmiany postanowień zawartej umowy na mocy porozumienia stron,  w 
sytuacji gdy wystąpi zjawisko „siły wyższej”, (rozumianej jako zdarzenie nagłe, 
nieprzewidziane i niezależnie od woli Stron, którego skutki są niemożliwe do zapobieżenia, 
uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części, na stałe lub na pewien czas) 
wystąpią po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy okoliczności :

a) mające wpływ na termin realizacji niniejszej umowy, o którym mowa w § 2 Umowy, 
jak i  na termin realizacji usług, o którym mowa w  § 1 ust. 7 i 10  umowy;

b) mające wpływ na  zmianę minimalnej ilości usług zleconych do przeprowadzenia w 
trakcie trwania umowy, określonej w § 5 ust. 11 umowy.

 Podstawą dokonania zmiany będzie wniosek złożony przez Wykonawcę niezwłocznie, nie 
później niż w terminie do 14 dni po wystąpieniu okoliczności   zjawiska „siły wyższej” wraz z 
dokumentacją potwierdzającą, że miało ono bezpośredni wpływ na wykonanie niniejszej 
umowy.

https://www.gov.pl/web/finanse/zarzadzenie-ministra-finansow-z-dnia-25-lipca-2022-r-zmieniajacej-zarzadzenie-w-sprawie-systemu-zarzadzania-bezpieczenstwem-informacji-i-polityki-bezpieczenstwa-informacji-resortu-finansow
https://www.gov.pl/web/finanse/zarzadzenie-ministra-finansow-z-dnia-25-lipca-2022-r-zmieniajacej-zarzadzenie-w-sprawie-systemu-zarzadzania-bezpieczenstwem-informacji-i-polityki-bezpieczenstwa-informacji-resortu-finansow
https://www.gov.pl/web/finanse/zarzadzenie-ministra-finansow-z-dnia-25-lipca-2022-r-zmieniajacej-zarzadzenie-w-sprawie-systemu-zarzadzania-bezpieczenstwem-informacji-i-polityki-bezpieczenstwa-informacji-resortu-finansow
https://www.gov.pl/web/finanse/zarzadzenie-ministra-finansow-z-dnia-25-lipca-2022-r-zmieniajacej-zarzadzenie-w-sprawie-systemu-zarzadzania-bezpieczenstwem-informacji-i-polityki-bezpieczenstwa-informacji-resortu-finansow
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5. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia w drodze aneksu do umowy zmian 
wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określonego jednostkowo w ofercie, w 
przypadku, gdy nastąpi zmiana: 
1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1342 oraz z 2022 r. poz. 1079), 

5) ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

6. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia 
przesłanki, o której mowa w ust. 5 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu 
umowy realizowanej po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od 
towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie 
znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług, o ile zmiana ta ma wpływ na koszty 
realizacji umowy. W takim przypadku wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a 
wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 
zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy, wyłącznie w odniesieniu 
do części wynagrodzenia pracowników odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują 
prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.

8. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 
zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy, wyłącznie w odniesieniu do 
części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, odpowiadającej zakresowi, w 
jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.

9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 
zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy, wyłącznie w odniesieniu do 
części wynagrodzenia pracowników odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni 
prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.

10. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 5 pkt 2-4, każda ze Stron może wystąpić 
do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności wyliczenie całkowitej 
kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, 
od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy 
uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Przy 
sporządzaniu wyliczeń, należy uwzględnić wymiar etatów i liczbę osób, która została 
uwzględniona w kalkulacji ceny oferty.
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11. Wniosek, o którym mowa w ust. 10, może zostać złożony przez każdą ze Stron w terminie 
od dnia opublikowania przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 5 pkt 
1-4, do 30 dnia od dnia wejścia w życie tych przepisów. W razie wykazania wpływu zmiany 
na koszt wykonania umowy, aneks, o którym mowa w ust. 6, zostanie zawarty nie później 
niż w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy i wchodzić będzie każdorazowo w życie z dniem 
wejścia w życie zmian przepisów, o których mowa w ust. 5 pkt 1-4.

12. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 5 pkt 2-4, jeżeli z wnioskiem występuje 
Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie 
wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, w 
szczególności:
a) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 

świadczących usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni 
prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części 
wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa 
w ust. 5 pkt 2;

b) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 
świadczących usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez 
Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace 
bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia 
odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 3,

c) pisemne zestawienie opisujące sposób i podstawę wyliczenia zmienionego 
wynagrodzenia, uwzględniające sumę wzrostu kosztów realizacji zamówienia 
wynikającą z wpływów do PPK dokonywanych przez zatrudniającego - w przypadku 
zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 4,

d) szczegółową kalkulację ceny ofertowej (zarówno przed jak i po zmianie)   sporządzoną 
w oparciu o wzór stanowiący Załącznik nr 4 do Umowy.

13. W przypadku  zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 5 Zamawiający zastrzega, że:
1) w przypadku pierwszej zmiany - minimalny poziom zmiany ceny materiałów lub 

kosztów, uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 7 % w 
stosunku do cen lub kosztów z miesiąca, w którym złożono ofertę Wykonawcy, przy 
czym poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaźnika zmiany 
cen materiałów lub kosztów ogłoszonego w komunikacie prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego, ustalonego w stosunku do kwartału, w którym została złożona oferta 
Wykonawcy; poziom zmiany będzie stanowił różnicę ceny materiałów lub kosztów 
ogłoszonych w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z miesiąca, za 
który wnioskowana jest zmiana a poziomem cen materiałów/ kosztów wynikających z 
komunikatu Prezesa GUS za miesiąc, w którym została złożona oferta Wykonawcy;

2) każda następna zmiana uprawniająca strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia 
będzie możliwa w przypadku, gdy minimalny poziom zmiany ceny materiałów lub 
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kosztów wyniesie co najmniej 7 % w stosunku do cen lub kosztów z poprzedniej zmiany 
wysokości wynagrodzenia, przy czym poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony 
na podstawie wskaźnika zmiany cen materiałów lub kosztów ogłoszonego w 
komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ustalonego w stosunku do 
kwartału, w którym została złożona uprzednio zaktualizowana szczegółowa kalkulacja 
ceny ofertowej sporządzona w oparciu o wzór stanowiący Załącznik nr 4 do Umowy; 
poziom zmiany będzie stanowił różnicę ceny materiałów lub kosztów ogłoszonych w 
komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z miesiąca, za który 
wnioskowana jest zmiana a poziomem cen materiałów/ kosztów wynikających z 
komunikatu Prezesa GUS za miesiąc, w którym została złożona zaktualizowana 
szczegółowa kalkulacja do poprzedniej zmiany wysokości wynagrodzenia;

3) sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania 
zamówienia nastąpi na podstawie wniosku strony wnioskującej o zmianę i dokumentów 
dołączonych do tego wniosku potwierdzających m.in. rzeczywiste zastosowanie 
poszczególnych materiałów/poniesienie poszczególnych kosztów w ramach niniejszego 
zamówienia  w tym szczegółową kalkulację ceny ofertowej sporządzoną w oparciu o 
wzór kalkulacji ceny ofertowej stanowiącej Załącznik nr 4 do umowy, a także na 
podstawie komunikatów Prezesa GUS, o których mowa w pkt 1 i 2. Zmiana 
wynagrodzenia może nastąpić na podstawie pisemnego aneksu podpisanego przez obie 
Strony Umowy. 

4) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający, to łącznie 
10% w stosunku do wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 
1 i 2.

5) zmiana wynagrodzenia, o której mowa w niniejszym ustępie możliwa jest po raz 
pierwszy po 6 miesiącach od dnia zawarcia niniejszej umowy. Każda kolejna zmiana 
wynagrodzenia nie może być dokonywana częściej niż raz na pół roku. 

14. Przed podjęciem decyzji o zwiększeniu wynagrodzenia, Zamawiający dokona weryfikacji 
zasadności oraz poprawności obliczeń dokonanych przez Wykonawcę w zakresie żądanej 
zmiany wynagrodzenia, z uwzględnieniem zapisów powyżej oraz mając na uwadze 
całokształt realizowanego przez Wykonawcę przedmiotu umowy. 

15. Jeżeli umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, 
początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert.

16. Stosownie do art. 455 ust. 1 pkt 1 Ustawy pzp, Zamawiający przewiduje możliwość 
wprowadzenia do Umowy zmian opisanych poniżej:

1) w zakresie zmiany wysokości maksymalnej wartości umowy, o której mowa w § 5 ust 
1 i 2 umowy, w przypadku: zaistnienia po zawarciu Umowy okoliczności 
ekonomicznej polegającej na braku środków Zamawiającego na sfinansowanie 
wykonania Umowy zgodnie z pierwotnie określonymi warunkami, Zamawiający 
dopuszcza wprowadzenie zmian polegających na ograniczeniu zakresu 
przedmiotowego Umowy, co nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnienia 
Zamawiającego do wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy w sytuacjach 
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przewidzianych Umową lub przepisami prawa. W tym przypadku Zamawiający 
przewiduje obniżenie maksymalnego możliwego wynagrodzenia Wykonawcy 
odpowiednio do ograniczanego zakresu przedmiotowego w oparciu o wycenione w 
Umowie lub ofercie elementy/produkty;

2) w zakresie zmiany terminu realizacji Umowy, w następujących przypadkach i zakresie:
a) zmiana terminu rozpoczęcia lub zakończenia świadczenia Usług (bez zmiany 

zakresu i wartości Umowy), wynikająca z przyczyn nieleżących po stronie 
Wykonawcy, w szczególności w razie podpisania Umowy w terminie 
uniemożliwiającym rozpoczęcie realizacji Usług w terminie pierwotnie określonym,  
braku możliwości realizacji przedmiotu Umowy  przez Wykonawcę ze względu na 
niemożliwe do przewidzenia przeszkody;

b) zmiana terminu realizacji zleceń , o których mowa w § 1 ust. 7 i 10 z 
uwzględnieniem opracowanych przez Strony in. rozwiązań, wynikająca z 
uzasadnionych potrzeb Zamawiającego;

c) przedłużenie terminu obowiązywania Umowy w przypadku niewykorzystania 
szacowanej wartości brutto przedmiotu Umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 i 2 
Umowy - w takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy zostanie 
przedłużony do czasu wykorzystania całkowitej wartości brutto przedmiotu 
Umowy, każdorazowo nie dłużej jednak niż o 3 miesiące.

3) powstania niejasności lub rozbieżności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których 
nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i 
doprecyzowanie umowy tak, aby strony jednoznacznie interpretowały jej zapisy;

17. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 4-12, zobowiązany 
jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, 
w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 
zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
1) przedmiotem umowy są dostawy lub usługi;
2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.
-w przypadku niedokonania zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, 
Wykonawca zapłaci karę umowną określoną w § 8 ust. 2 pkt 6.

18. Zamawiający dopuszcza również zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.
19. Strony dopuszczają możliwość zmiany niniejszej umowy w zakresie minimalnej wartości 

przedmiotu umowy, określonej w § 5 ust. 11umowy, w przypadku zaistnienia obiektywnej 
i rzeczywistej okoliczności po stronie Zamawiającego, która będzie miała wpływ na 
wykonanie niniejszej umowy.

§ 12.
UBEZPIECZENIA

1. W okresie obowiązywania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się posiadać 
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100 000,00 PLN. Wykonawca 
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najpóźniej przed zawarciem umowy dostarczy dokument potwierdzający ubezpieczenie, 
o którym mowa w zdaniu pierwszym. Kopia dokumentu ubezpieczenia wraz z dowodami 
opłacenia składek stanowi załącznik nr 5 do umowy, z zastrzeżeniem, o którym mowa w 
ust. 6 (W przypadku, gdy suma gwarancyjna w  dokumencie ubezpieczenia będzie 
wyrażona w walucie obcej do przeliczenia określonej w ust. 1 sumy 200 tys. złotych 
Zamawiający przyjmie średni kurs walut obcych ogłaszanych przez Prezesa Narodowego 
Banku Polskiego według tabeli kursów nr 1 w roku, w którym Wykonawca zawarł 
ubezpieczenie OC) .

2. Jeżeli okres ubezpieczenia wygaśnie w trakcie realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany 
jest do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia, w sposób gwarantujący ciągłość 
ubezpieczenia (bez przerw pomiędzy terminem wygaśnięcia polisy dotychczasowej a 
terminem nowej polisy) z zastrzeżeniem zapisów w niniejszym paragrafie. Wykonawca 
dostarczy Zamawiającemu kopię dokumentu ubezpieczenia (wraz z dowodami opłacenia 
składek) w terminie 3 dni roboczych od zawarcia nowej umowy ubezpieczenia w sposób 
określony w ust. 6.

3. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego w terminie 3 dni 
roboczych o wszelkich zmianach treści zawartej umowy ubezpieczenia. W przypadku 
zmiany warunków ubezpieczenia w okresie realizacji niniejszej umowy przepisy ust. 6 
stosuje się odpowiednio.

4. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w terminie 3 
dni roboczych nową polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, na warunkach nie gorszych niż wskazane w 
ust. 1 niniejszego paragrafu wraz z dowodami opłacenia składek.

5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł (dwieście złotych) 
za każdy dzień, w którym nie posiada umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1, przy 
czym kara umowna z tego tytułu naliczana będzie przez okres 30 dni, po tym terminie 
Zamawiający uprawniony będzie do rozwiązania umowy bez zachowania okresu 
wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i naliczenia z tego tytułu kary, 
o której mowa w  § 8 ust. 2 pkt 1.

6. W sytuacji, o której mowa w ust. 2-5 powyżej  w terminie tam wskazanym,  kopię 
dokumentu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca 
przekazuje drogą elektroniczną w formie skanu dokumentu na adres mailowy wskazany w 
§ 3 ust. 3. 

§13.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Strony oświadczają, że będą wymieniać informacje potrzebne do starannego i należytego 
wykonania obowiązków wynikających z umowy.

2. Wykonawca oświadcza, iż zastosowane (wprowadzone) rozwiązania materiałowo - 
technicznie nie będą naruszać praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób 
trzecich. W przypadku takich naruszeń wszelką odpowiedzialność ponosić będzie 
wyłącznie Wykonawca.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
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cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Zmiany w strukturze organizacyjnej Zamawiającego lub Wykonawcy dotyczące 

określonych w umowie nazw adresów, rachunków bankowych, wykazu osób i danych 
kontaktowych stron, stanowią jedynie pisemną informację drugiej strony o tych zmianach.

5. Strony ustalają, iż sądem miejscowo właściwym do rozpoznawania sporów wynikających z 
niniejszej umowy jest odpowiedni sąd powszechny dla siedziby Zamawiającego.

6. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego - w terminie 
7 dni o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;
2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę;
3) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy;
4) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawcy;
5) ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy;
6) zawieszeniu działalności firmy Wykonawcy.

7. Wszelkie zawiadomienia i inna korespondencja kierowana na ręce którejkolwiek ze Stron 
powinna być przesyłana pocztą elektroniczną i niezwłocznie potwierdzona lub w formie 
pisemnej listem poleconym lub doręczana osobiście lub za pośrednictwem operatora 
pocztowego na adresy podane w komparycji niniejszej umowy lub inny adres wskazany 
przez Stronę.

8. Niniejszą umowę zawarto w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym przez Strony i otrzymuje ją każda ze Stron. 

Załączniki:
Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia.
Załącznik nr 2 -Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 – Oświadczenie Polityka bezpieczeństwa (wzór)
Załącznik nr 4 –Szczegółowa kalkulacji ceny ofertowej (wzór)
Załącznik nr 5 – Polisa OC lub inny dokument ubezpieczenia
Załącznik nr 6 – Wykaz osób zatrudnionych 
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