
w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru wykonawcy w postępowaniu przeprowadzonym zgodnie z 
stawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ) w trybie przetargu 
nieograniczonego, zawarto umowę następującej treści: 

 

§ 1 
1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług związanych  

z przeglądami okresowymi i naprawami samochodów ciężarowych marki Mercedes – Benz Unimog U-
300 Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu w roku 2020, zgodnie z: 
- ofertą złożoną Zamawiającemu w postępowaniu przetargowym poprzedzającym  sporządzenie 
niniejszej umowy (przetarg nieograniczony przeprowadzony zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. 
– Prawo zamówień publicznych, 
- obowiązującymi normami i przepisami prawa. 

2. Termin wykonania umowy  do dnia 31.12.2020 r.  
Terminy wykonania poszczególnych przeglądów lub napraw będą każdorazowo uzgadniane przez strony 
umowy.  

3.  Maksymalny czas reakcji serwisu na przybycie serwisantów celem naprawy pojazdu to 48 godzin od 
momentu zgłoszenia. 

 
§ 2 

1.  Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie  za wykonane usługi wg ceny 
roboczogodziny brutto .......................... zł , 

 (słownie: ........................................................................................ zł). 
Dodatkowo zamawiający zapłaci za części zamienne i materiały eksploatacyjne użyte do przeglądu 
okresowego i naprawy, wg aktualnych cen obowiązujących u Wykonawcy. 
Zamawiający zastrzega, że łączna suma faktur za wykonane usługi wraz z częściami zamiennymi nie może 
przekroczyć 429.516,00 zł brutto. 

2.  Łączny koszt przeglądów wraz z dojazdem do miejsca garażowania pojazdów nie przekroczy brutto 
…………………….. zł.  

3. Strony ustalają, że termin zapłaty faktur będzie wynosił do 30 dni od daty ich dostarczenia przez 
Wykonawcę do siedziby Zamawiającego. 

4. Wykonawca nie ma prawa przenosić na rzecz osób trzecich wierzytelności wynikających z  Umowy bez 
pisemnej zgody Zamawiającego. 

5. Zamawiający ma prawo potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich kar i odsetek naliczonych 
zgodnie z § 3 Umowy. 

 
§ 3 

1.  Strony postanawiają, niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu kary umowne: 

1) za opóźnienie w przybyciu serwisantów, ponad termin określony w § 1 ust. 3 Umowy, w wysokości 0,2 % 
łącznego wynagrodzenia o którym mowa w § 2 ust 1, za każdy dzień opóźnienia, 

2) z tytułu odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 
w wysokości 15 % łącznego wynagrodzenia o którym mowa w § 2 ust 1;  



3) za każde stwierdzenie niedopełnienia wymogu zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazane  
w § 5 ust 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 500,00 złotych 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po 
stronie Zamawiającego – w wysokości 15% łącznego wynagrodzenia o którym mowa w § 2 ust 1. Kary nie 
obowiązują, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn o których mowa w § 7 ust. 2 Umowy. 

 
§ 4 

1. Wykonawca udziela …… - miesięcznej gwarancji na wykonane usługi bez wymiany części (okres gwarancji 
zgodnie ze złożoną ofertą).  

2. Wykonawca udziela gwarancji na części – zgodnej z udzieloną gwarancją producenta. 
3. Wykonawca każdorazowo po wykonanej usłudze przekaże zamawiającemu szczegółowe  warunki 

gwarancji. 
 

§ 5 
1. Wykonawca zobowiązuje się, do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę  

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wszystkich osób wykonujące 
czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia.  

2. Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w 
każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawcę do zatrudnienia na 
umowę o pracę osoby o których mowa w ust. 1. 

3. Wykonawca po podpisaniu umowy złoży Zamawiającemu wykaz osób o których mowa w ust.1 
zanonimizowany w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z 
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 (imię i nazwisko pracownika nie podlega 
anonimizacji) wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na umowę o pracę. Każdorazowa zmiana osób, 
o których mowa powyżej wymaga korekty wykazu osób wykonujących zamówienie. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu 
umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności są osobami wskazanymi przez 
Wykonawcę w wykazie o którym mowa w ust. 3. Wykonawca zobowiąże osoby do podania imienia i 
nazwiska podczas kontroli przeprowadzanej przez Zamawiającego.  

 
§ 6 

1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawców następujący zakres usług: 
_____________________________________________________________________,  

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 



2. Powierzenie innego zakresu usług Podwykonawcom niż wyżej wymieniony może nastąpić na wniosek 
Wykonawcy i musi być zaakceptowane na piśmie przez Zamawiającego 

3. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu informację dotyczącą Podwykonawcy, którego zamierza 
skierować do wykonania usługi o której mowa w ust 1 i 2 powyżej nie  później niż 7 dni przed planowanym 
skierowaniem do wykonania robót któregokolwiek Podwykonawcy. Informacja winna zawierać referencje 
Podwykonawcy dokumentujące jego zdolność do wykonania powierzonego zadania. 

4. Zamawiający wyrazi zgodę na Podwykonawcę w terminie do 7 dni od dnia przedłożenia przez Wykonawcę 
umowy z Podwykonawcą.  

5. 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 terminu zakończenia prac, o którym mowa w § 2 Umowy. 

6. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne. 
7. Zamawiający dopuszcza wykonanie prac wykazanych w ust.1 powyżej przez Wykonawcę pod warunkiem 

zmiany w tym zakresie umowy z Podwykonawcami. 
8. Zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca nie może zawierać umów z dalszymi 

Podwykonawcami. 
§ 7 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy, jeżeli: 
1) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację Przedmiotu Umowy  

i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni, 
2) czynności objęte Umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż Wykonawca, 
3) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego 

znacznej części w zakresie uniemożliwiającym realizację Umowy, 
4) Wykonawca powierzył Podwykonawcy realizację Umowy bez dokonania czynności o których 

mowa w § 6 Umowy; 
2. Zamawiającemu przysługuje również - jeżeli wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że 

wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
Umowy – możliwość odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu  
z tytułu wykonania części Umowy. 

4.  Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zostać złożone Wykonawcy na piśmie pod rygorem 
nieważności i zawierać uzasadnienie. Zamawiający może złożyć takie oświadczenie w terminie 1 miesiąca od 
powzięcia informacji o przyczynach stanowiących podstawę odstąpienia.  

 
§ 8 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy pod rygorem nieważności mogą być dokonywane wyłącznie w 
formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony. 

 
§ 9 

W przypadku powstania sporu na tle stosowania niniejszej umowy, strony będą dążyć do polubownego ich 
rozstrzygnięcia, a w przypadku nie dojścia do porozumienia, mogą skierować sprawę do sądu powszechnego 
właściwego dla Zamawiającego.  



 
§ 10 

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawo 
zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi oraz Kodeksu Cywilnego. 

 
§ 11 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z których dwa egzemplarze otrzymuje 
Zamawiający, a jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.  
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


