Załącznik nr 2 do SIWZ
Istotne Postanowienia Umowy

Dotyczy napraw, przeglądów, konserwacji, usług wulkanizacyjnych oraz badań
technicznych ambulansów systemowych, transportowych oraz pojazdów
administracyjnych Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim
Umowa zawarta w Ostrowie Wielkopolskim w dniu ……………………………
pomiędzy:
Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej
ul. Limanowskiego 20/22
63-400 Ostrów Wielkopolski
NIP: 622-22-56-387
REGON: 000 31 41 87
Reprezentowanym przez:
Dariusza Bierłę- Dyrektora ZZOZ
zwanym w dalszej części umowy: Zamawiającym
a

NIP:
REGON:
Reprezentowanym przez:
zwanym w dalszej części umowy: Wykonawcą
Niniejsza umowa została zawarta na podstawie art. 39 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, dalej
jako ustawa PZP (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

Przedmiot umowy
§1
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi w zakresie napraw,
przeglądów, konserwacji, usług wulkanizacyjnych oraz badań technicznych ambulansów
systemowych, transportowych oraz pojazdów administracyjnych Zespołu Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim, zwane w dalszej części umowy „usługami”.
2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje naprawy, przeglądy, konserwacje, usługi wulkanizacyjne
oraz badania techniczne ambulansów systemowych, transportowych oraz pojazdów
administracyjnych Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim.
Zakres przedmiotu zamówienia został opisany w Załączniku nr 1A do SIWZ podzielonym na
4 części/pakiety:
PAKIET nr 1: Naprawy, przeglądy, konserwacje oraz badania techniczne ambulansów
systemowych
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PAKIET nr 2: Naprawy, przeglądy, konserwacje oraz badania techniczne ambulansów
transportowych oraz pojazdów administracyjnych
PAKIET nr 3: Naprawy, przeglądy, konserwacje oraz badania techniczne ambulansów
systemowych
PAKIET nr 4: Usługi wulkanizacji i wymiany opon ambulansów oraz samochodów
administracyjnych
UWAGA: Każda część/pakiet będzie stanowiła podstawę zawarcia odrębnej umowy.
3. Marki i rodzaj pojazdów służbowych oraz ich ilości zostały określone w tabelach stanowiących
Załącznik nr 1A do SIWZ. W tabelach tych Zamawiający określił także przebiegi w kilometrach
na dzień ujawniony w tabelach. Wszystkie pojazdy były zakupione jako nowe i przebiegi
kilometrów dotyczą tylko i wyłączne przejazdów wykonanych na rzecz Zamawiającego.

Termin realizacji umowy
§2
Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy od dnia jej podpisania, to jest od dnia
…………………. do dnia ……………….. lub do wyczerpania kwoty określonej w § 7 ust. 1.

Obowiązki stron
§3
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi w zakresie napraw,
przeglądów, konserwacji, usług wulkanizacyjnych oraz badań technicznych ambulansów
systemowych, transportowych oraz pojazdów administracyjnych, Zamawiającego na podstawie
zgłoszenia.
2. Zgłoszenie przez Zamawiającego zlecenia wykonania usługi, wraz z umówieniem terminu
naprawy, nastąpi osobiście na adres …………………, faksem na nr …………... lub drogą
mailową na adres ………………….. lub telefonicznie na nr ……………………. na podstawie
druku ZGŁOSZENIA NAPRAWY z określeniem usterek.
3. W przypadku konieczności wykonania obsługi technicznej pojazdu lub przeglądu,
Zamawiający dostarczy pojazd do warsztatu Wykonawcy we własnym zakresie, przy czym
możliwość taka będzie istniała w każdy dzień tygodnia przez całą dobę.
4. W przypadku wystąpienia awarii skutkującej brakiem możliwości samodzielnego poruszania się
pojazdu, Wykonawca dokona holowania pojazdu z miejsca jego postoju do własnego warsztatu
samochodowego, na podstawie zgłoszenia dokonanego przez Zamawiającego w sposób
opisany w ust. 2 niniejszego paragrafu. Przy czym, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnia
możliwości całodobowego holowania, w czasie nie dłuższym niż 12 godzin, licząc od
telefonicznego zgłoszenia, z miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
5. Zamawiający może dostarczyć pojazd do warsztatu Wykonawcy we własnym zakresie,
w przypadku, gdy awaria pojazdu pozwala na jego poruszanie się.
§4
1. W przypadku obsług technicznych Wykonawca zobowiązuje się do:
a) przyjęcia pojazdu na obsługę techniczną na podstawie zgłoszenia dokonanego w sposób
opisany w § 3 ust. 2, dostarczonego przez przedstawiciela Zamawiającego wraz
z pojazdem,
b) niezwłocznego wykonania usługi zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu w tym zakresie,
w czasie maksymalnie do 2 dni roboczych,
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c) przedstawienia Zamawiającemu kosztorysu po wykonaniu usługi, w momencie wydania
pojazdu lub w czasie 1 dnia roboczego od wydania pojazdu Zamawiającemu.
2. W przypadku naprawy bieżącej Wykonawca zobowiązuje się do:
a) przyjęcia pojazdu na naprawę bieżącą na zasadach określonych w § 3 ust. 4 i 5
oraz na podstawie zgłoszenia opisanego w § 3 ust. 2, dostarczonego przez przedstawiciela
Zamawiającego wraz z pojazdem,
b) UWAGA: Naprawy bieżące ambulansów systemowych wykonywane bezzwłocznie po
przyjechaniu do warsztatu. W pozostałym zakresie zamówienia: niezwłocznego
wykonania naprawy pojazdu w czasie maksymalnym do 3 dni roboczych od otrzymania
zgłoszenia opisanego w § 3 ust. 2, poprzez przywrócenie jego pełnej sprawności
technicznej, zgodnie z technologią naprawy oraz instrukcją obsługi producenta pojazdów, z
zachowaniem jego pierwotnych parametrów techniczno-użytkowych.
c) przedstawienia Zamawiającemu zdiagnozowanych usterek i kosztorysu po wykonaniu
usługi w momencie wydania pojazdu lub w czasie 2 dni roboczych od wydania pojazdu
Zamawiającemu,
3. Po zakończeniu usług, poinformować przedstawiciela Zamawiającego o możliwości odbioru
pojazdu przesyłając te informacje faksem na nr (62) 736-29-09 lub drogą mailową na adres
nsm@szpital.osw.pl lub telefonicznie na nr 721 – 560 – 550.
4. Po dokonanej usłudze, przedstawiciel Zamawiającego dokona odbioru pojazdu z siedziby
Wykonawcy.
5. W przypadku stwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego w trakcie czynności odbioru
usługi nienależytego wykonania umowy, w szczególności nieskutecznej lub niezgodnej
z ustalonym zakresem naprawy, Zamawiający odstąpi od odbioru i przyjęcia pojazdu.
6. Zamawiający ma prawo żądać wydania mu części metalowych wymienionych podczas obsługi
lub naprawy.
7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług użyć personelu posiadającego odpowiednie
kwalifikacje zawodowe oraz sprzęt umożliwiający przeprowadzenie wszelkich prac z tym
związanych.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania od Wykonawcy przedłożenia źródłowych
faktur zakupu części użytych do naprawy pojazdu, od których naliczana jest marża podana w
formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Wykonawca w takim
przypadku zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu żądane dokumenty w maksymalnym
terminie do 3 dni roboczych.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli stanu zaawansowania świadczenia usług,
w szczególności naprawy pojazdu oraz sposobu jej realizacji na każdym etapie oraz ingerencji
w zakres i sposób naprawy.
10. Wykonawca, na czas naprawy pojazdu ponosi odpowiedzialność za jego uszkodzenia i jest
zobowiązany zabezpieczyć pojazd przed działaniem warunków atmosferycznych przed,
w trakcie i po jego naprawie. Odpowiedzialność Wykonawcy ulega zakończeniu z chwilą
wydania pojazdu bez wad i przejęcia pojazdu przez Zamawiającego.
11. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
na sumę ubezpieczenia min.100 000,00 zł, którą zostaną objęte pojazdy powierzone do naprawy
w ramach umowy.
12. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części naprawy pojazdu podwykonawcy warsztatowi wyspecjalizowanemu w danym obszarze usług - przy czym Wykonawca będzie
zobowiązany poinformować Zamawiającego o podwykonawcy i miejscu naprawy pojazdu.
Jednakże w takim przypadku Wykonawca ponosi odpowiedzialność za naprawy powierzone
podwykonawcom. W przypadku konieczności przemieszczenia pojazdu do podwykonawcy lub
podmiotu, który udostępnił Wykonawcy swój potencjał techniczny, transport pojazdu musi
odbywać się wyłącznie na lawecie. Wykonawca nie może obciążać Zamawiającego kosztami
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transportu między warsztatem Wykonawcy a siedzibą podwykonawcy lub podmiotu, który
udostępnił potencjał techniczny.
§5
1. Zamawiający dopuszcza stosowanie w naprawie części używanych lub regenerowanych
z wyłączeniem wymienionych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28 września
2005 r. w sprawie wykazu przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów,
których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie wpływa
na środowisko.
2. Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo do pozyskiwania dla realizacji naprawy tańszych,
dostępnych na rynku zamienników części, o jakości porównywalnej z częściami oryginalnymi
lub dokonania regeneracji elementu w przypadkach technicznie i ekonomicznie uzasadnionych.
3. Wykonawca każdorazowo po wymianie oleju w silniku oraz rozrządu, umieści
w widocznym miejscu w komorze silnika etykietę zawierającą informację o dacie wykonanych
prac, zastosowanych materiałach (w przypadku oleju jego parametry i marka) oraz o stanie
licznika km przy którym dokonywano ich wymiany.
4. Wykonawca oświadcza, że materiały użyte do wykonania usług będących przedmiotem
niniejszej umowy stanowią wyłączną własność Wykonawcy i nie są obciążone prawami osób
trzecich.
5. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność materiałów użytych do
wykonania usług będących przedmiotem niniejszej umowy.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dostarczenia Wykonawcy materiałów niezbędnych
do wykonania obsługi technicznej lub naprawy pojazdu, a Wykonawca zobowiązuje się do ich
użycia/montażu w pojeździe i obniżenia ceny obsługi/naprawy pojazdu o wartość części, która
została ustalona przez Strony w kosztorysie powykonawczym.
7. Wykonawca oświadcza, że dostarczenie przez Zamawiającego materiałów niezbędnych
do wykonania usług określonych w §1 ust. 1 nie wpłynie na utratę ani ograniczenia gwarancji
wynikającej z wykonania tej usługi.
8. Oczekiwanie na części zamienne dostarczane przez Zamawiającego, wstrzymują bieg terminu
obsługi technicznej, naprawy bieżącej, przez co terminy ich wykonania określone:
a) w § 4 ust. 1 lit. b,
b) w § 4 ust. 2 lit. b,
rozpoczynają się od momentu ich dostarczenia Wykonawcy przez przedstawiciela
Zamawiającego.
9. Zamontowana po naprawie sygnalizacja świetlna uprzywilejowania powinna być technicznie
sprawna oraz posiadać świadectwo na zgodność z Regulaminem Nr 65 EKG/ONZ określającym
wymagania fotometryczne dla lamp emitujących światło o kącie poziomym 3600 oraz
Regulaminem Nr 10 EKG/ONZ w zakresie zgodności fotomagnetycznej (w uzasadnionych
przypadkach Zamawiający dopuszcza naprawę uszkodzonej sygnalizacji wyłącznie poprzez
wymianę jej poszczególnych, uszkodzonych elementów). UWAGA: dotyczy pojazdów
uprzywilejowanych wysyłających światło niebieskie.
10. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt dokona utylizacji pozostałych po naprawie
odpadów.
§6
1. Podstawą ustalenia kosztów świadczenia usługi, oddzielnie dla każdego pojazdu, jest kosztorys
powykonawczy, który winien zawierać przebieg całkowity pojazdu oraz składniki cenotwórcze,
w szczególności:
 holowania pojazdu,
 koszty diagnozy,
 ilość roboczogodzin i cenę jednostkową roboczogodziny,
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 ceny poszczególnych części zamiennych.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do korekty kosztorysu usługi co do rodzaju
zastosowanych części zamiennych i wynagrodzenia za jej wykonanie związanego z tą korektą,
w szczególności w przypadku powierzenia Wykonawcy części zamiennych przez
Zamawiającego.
3. Wykonawca ma obowiązek sporządzania kosztorysów określonych:
a) w § 4 ust. 1 lit. c,
b) w § 4 ust. 2 lit. c,
w oparciu o narzędzie informatyczne typu Eurotax lub Audatex, wskazując w nim czas
poszczególnych operacji związanych z obsługą techniczną lub naprawą pojazdów
Zamawiającego i wydruk danych z tego narzędzia załączać za każdym razem do kosztorysu
powykonawczego przekazywanego do Zamawiającego.
Wartość przedmiotu umowy
§7
1. Strony ustalają, iż łączna wartość umowy nie przekroczy kwoty ……………………. zł. brutto,
(słownie: ………………………………………………. zł.), w tym obowiązujący podatek VAT.
2. Sposób naliczenia ceny jednostkowej za usługi określone w § 1 ust. 2 zostały określone
z załączniku nr 1 według cen tam ujawnionych, i Strony nie przewidują ich zmian w trakcie
realizacji niniejszej umowy.
3. Faktyczna wartość realizacji przedmiotu umowy będzie, wynikać z potrzeb Zamawiającego,
w związku z czym Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie jedynie za usługi
wykonane w ramach wystawionych zleceń.
4. Wykonawca oświadcza, że jeżeli faktyczne ilość zleceń Zamawiającego nie spowoduje
wyczerpania kwoty określonej w ust. 1, nie będzie to stanowiło podstaw dla roszczeń ze strony
Wykonawcy.
5. W przypadku braku terminowej zapłaty należności przez Zamawiającego Wykonawca nie
może odmówić wykonania usługi stanowiącej przedmiot niniejszej umowy.
6. Wysokość marży wynosi ………………………………………………
Warunki i termin płatności
§8
1. Każdorazowo po wykonaniu usługi Wykonawca wystawi fakturę VAT, uwzględniając w niej
składniki cenotwórcze określone w § 6 ust. 1,a Zamawiający zobowiązuje się dokonać za nią
zapłatę,
przelewem
na
konto
Wykonawcy
o
numerze
………………………………………………, w terminie do 60 dni od dnia doręczenia
prawidłowo wystawionej i nie budzącej zastrzeżeń (merytorycznych, formalnych, bądź
rachunkowych) faktury.
2. Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę VAT wskazując, jako płatnika:

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
ul. Limanowskiego 20/22
63-400 Ostrów Wielkopolski
NIP: 622-22-56-387

i prześle na adres ,
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
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ul. Limanowskiego 20/22
63-400 Ostrów Wielkopolski
z dopiskiem „Transport sanitarny”
3. Zamawiający upoważnia
Zamawiającego.

Wykonawcę

do

wystawienia

faktury

VAT

bez

podpisu

Warunki gwarancji
§9
1. Na wykonaną usługę Wykonawca udzieli …………… miesięcznej gwarancji, licząc od dnia
odbioru pojazdu bez wad i zastrzeżeń. Przy czym, okres obowiązywania gwarancji na
zastosowane w naprawie części zamienne jest nie krótszy niż okres gwarancji, jaki zapewnia
producent tych części.
2. Jeśli w wyniku wadliwego wykonania usługi dojdzie do awarii lub uszkodzenia części,
zespołów lub podzespołów w pojeździe, Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt
do usunięcia szkody poprzez jej naprawę lub wymianę uszkodzonego elementu.
3. Zastrzeżenia dotyczące, jakości wykonanej usługi, ujawnione już po odbiorze pojazdu
od Wykonawcy po jej wykonaniu, Zamawiający będzie zgłaszał telefonicznie u Wykonawcy
i potwierdzi to niezwłocznie na piśmie, podając datę telefonicznego zgłoszenia.
4. Zgłoszenia dotyczące reklamowanej usługi kierowane będą do ……………………….. na nr
tel. ……………………….., kom. ……………………….. oraz pisemnie na nr faksu
…………….. lub e-mail: ………………………………………..
5. Wykonawca ma obowiązek do usunięcia zgłoszonej usterki na własny koszt i ryzyko
w terminie do 2 dni od daty jej pisemnego zgłoszenia.
6. W przypadku odmowy dobrowolnego usunięcia usterki, Zamawiający ma prawo powołać
niezależnego rzeczoznawcę do określenia przyczyny i rozmiaru wady (uszkodzenia) w naprawie
pojazdu.
W przypadku stwierdzenia winy ze strony Wykonawcy, koszt ekspertyzy poniesie
Wykonawca i jest zobowiązany do usunięcia tej usterki w terminie do 3 dni, od dnia
przekazania treści ekspertyzy do jego wiadomości na zasadach określonych w ust. 4.
7. W przypadku niezachowania terminu określonego w ust. 5, Zamawiający ma prawo
do usunięcia usterki reklamacyjnej na koszt i ryzyko Wykonawcy, z jednoczesnym
zastosowaniem kar umownych określonych w § 10 ust. 1 lit. b.

Kary umowne
§ 10
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w każdym z następujących przypadków:
a) w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 20% wartości przedmiotu umowy
brutto,
b) w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność
ponosi Wykonawca, w wysokości 20% wartości przedmiotu umowy brutto,
c) w razie opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, jak również opóźnienia w usunięciu
naprawy reklamacyjnej - w wysokości 500,00 zł brutto za każdy dzień rozpoczętego
opóźnienia,
d) w przypadku, gdy Wykonawca nie zrealizował obowiązku wynikającego z § 12 ust. 10,
zapłaci 200,00 zł brutto.
2. Zamawiający określa, że „każdy dzień rozpoczętego opóźnienia” oznacza kolejne dni
kalendarzowe.
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3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z faktury VAT
wystawionej przez Wykonawcę z tytułu wykonanej usługi.
4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych.

Klauzula poufności
§ 11
Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkich okoliczności związanych
z wykonaniem umowy, a w szczególności:
 danych osobowych kierującego pojazdem,
 nr ewidencyjnych i rejestracyjnych pojazdu,
 wyposażenia pojazdu,
 zabezpieczyć je przed udostępnieniem osobom trzecim.

Inne postanowienia
§ 12
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonanej części umowy.
3. Strony przewidują możliwość dokonywania zmiany treści umowy w stosunku do treści oferty,
w szczególności, gdy:
a) nastąpiła zmiana oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego lub Wykonawcy lub osób
będących przedstawicielami Stron,
b) zaistniały okoliczności, leżące po stronie Zamawiającego, do których w szczególności
zaliczyć należy: zmianę lokalizacji jednostki lub jej części, znaczące zmiany
w strukturze organizacyjnej jednostki itp., skutkujące koniecznością rezygnacji przez
Zamawiającego z całości lub części usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy.
4. Zmiany, o których mowa w ust. 3, zostaną dokonane na podstawie dokumentów zawierających
uzasadnienie zmian oraz wymagają aneksu w formie pisemnej.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z winny Wykonawcy
z jednoczesnym naliczeniem kar umownych, o których mowa w § 10 ust. 1 lit. a),
w szczególności gdy:
a) pojazd zostanie uszkodzony, zniszczony lub utracony z winy Wykonawcy,
b) w przypadku 3 krotnego, w trakcie trwania umowy, opóźnienia w wykonaniu przedmiotu
umowy,
c) zaprzestania wykonania usługi przez Wykonawcę lub zaprzestania prowadzenia
działalności gospodarczej,
d) ogłoszenie upadłości przez Wykonawcę,
e) stwierdzenie naruszenia klauzuli poufności.
6. Zamawiający może rozwiązać umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia,
jeżeli Wykonawca w sposób rażący nie wywiązuje się z postanowień umowy, w szczególności
gdy obsługi lub naprawy wykonywane są wadliwie, powodując przedłużanie procedur odbioru
pojazdu lub w przypadku montażu części zamiennych o nieodpowiedniej jakości
lub pochodzących z nielegalnych źródeł. Przy czym, w przypadku przedłużania procedury
odbioru pojazdu będą miały zastosowania zapisy § 10 ust. 1 lit. b, niezależnie od rozwiązania
umowy.
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7. Rozwiązanie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej ze wskazaniem okoliczności
wraz z uzasadnieniem tej czynności.
8. Zamawiający może odstąpić od naprawy pojazdu w przypadku, gdy:
a) wartość wynagrodzenia uległaby znacznemu wzrostowi o montaż części zamiennych
nieuwzględnionych w pierwotnej diagnozie naprawy pojazdu, które były niewidoczne
w trakcie oględzin w momencie wydania pojazdu,
b) realizacja zamówienia byłaby nierentowna, w szczególności w przypadku, gdy wartość
naprawy bieżącej przekroczy 70% wartości rynkowej pojazdu – w tym przypadku
Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego roszczeń wynikających z odstąpienia
od realizacji usługi.
9. Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty cenowej, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących
przypadkach i na określonych warunkach:
a) wynagrodzenie za wykonanie usługi może ulec zmianie w wyniku zaistnienia konieczności
naprawy elementów uszkodzonych i nieujawnionych w trakcie diagnozy lub ujawnionych w
trakcie wykonywania usługi,
b) dopuszczalne jest wydłużenie terminu wykonania usługi z powodu siły wyższej albo
z powodu okoliczności zależnych od Zamawiającego lub w przypadku wydłużenia czasu
oczekiwania na części zamienne, jeżeli część zamienna jest importowana spoza granic kraju,
c) dopuszczalna jest zmiana zakresu rzeczowego naprawy w wyniku zaistnienia konieczności
naprawy elementów uszkodzonych i nieujawnionych w trakcie diagnozy lub ujawnionych
w trakcie wykonywania usługi,
d) dopuszczalne jest wydłużenie terminu wykonania usługi w wyniku zaistnienia konieczności
naprawy elementów uszkodzonych i nieujawnionych w trakcie diagnozy kosztorysowej lub
ujawnionych w trakcie wykonywania usługi,
e) Strony dopuszczają wydłużenie terminu obowiązywania umowy w przypadku jeżeli przed
upływem terminu końca jej obowiązywania nie zostanie wykorzystana w całości kwota na
wynagrodzenie Wykonawcy. Wydłużenie niniejszego okresu obwiązywania umowy nie
może przekroczyć łącznie 36 miesięcy.
10. Jeśli Wykonawca zobowiązał się w złożonej ofercie do zatrudnienia pracownika na umowę
o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, zobowiązany jest do przekazania
Zamawiającemu do wglądu - przed przystąpieniem do wykonania umowy - oświadczenie
wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osoby dokonującej
naprawy. Oświadczenie to powinno zawierać:
a) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,
b) datę złożenia oświadczenia,
c) wskazanie, że czynność wykonuje osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę,
d) rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu,
e) podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy
lub podwykonawcy.
11. Jeżeli w wykazie, o którym mowa w poprzednim ustępie, Wykonawca przeprowadza
aktualizację to jest zobowiązanych do poinformowania Zamawiającego o tej zmianie
w terminie do 7 dni.
12. Zamawiający wskazuje:
a) Przemysław Kaczmarek, jako osobę odpowiedzialną za prawidłowe wykonanie umowy,
tel. kontaktowy 721 – 560 – 550.
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Zmiany do umowy na podstawie art. 142 ust. 5 ustawy PZP
§ 13
1. W trakcie obowiązywania umowy Strony dopuszczają zmiany cen w przypadku:
a) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust.
3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę- jeśli
zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
b) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeśli zmiany te będą
miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
2. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o planowanej zmianie cen z co
najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem oraz do przedstawienia Zamawiającemu stosowanego
aneksu do umowy pod rygorem nieważności zmiany.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia ceny usługi po uprzednim podpisaniu aneksu
z Wykonawcą.
4. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian o których
mowa w ust. 1 i 3.
5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. a) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia
wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego
minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od
kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
6. W przypadku zmiany, o którym mowa w ust. 1 lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany
dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty
netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.
7. Wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez
Wykonawcę o świadczenia o wysokości dodatkowych koszów wynikających z wprowadzenia
zmian, o których mowa w ust. 1 lit. a) i b).

Postanowienia końcowe
§14
1. W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, oraz Prawa Zamówień Publicznych.
2. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy podlegają rozpatrzeniu przez sąd miejscowo
właściwy dla Zamawiającego.
3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału
z przeznaczeniem po jednym dla każdej ze Stron.
WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

……………………………….

………………………………
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