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Załącznik nr 5 do SIWZ nr sprawy PN 02/20, 
„Świadczenie usług przeglądów, obsługi technicznej (serwisowej) oraz napraw pojazdów służbowych 
będących w dyspozycji Szkoły Głównej Służby Pożarniczej”. 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy  
 

 
 

UMOWA NR……………… 
 

zawarta w dniu …………………..…………. 2020 r. w Warszawie, zwana dalej „Umową”, pomiędzy: 
Szkołą Główną Służby Pożarniczej, ul. Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa, NIP: 118-00-35-927, REGON: 
000173410, reprezentowaną przez: 
………………………………………………………………………………… 
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,  
a 
(firma, siedziba, adres) wpisanym/-ą do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy …………………………. Wydział Gospodarczy pod Nr KRS: …………….……, kapitał 
zakładowy w wysokości ………………….….. zł, wpłacony …………………….., NIP:…………………………, 
REGON:……………………, reprezentowanym przez: 
……………………………,  
uprawnionym/-i do reprezentacji Spółki, zgodnie z Informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu  
z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której wydruk stanowi załącznik nr 1  
do Umowy, 
lub 
(imię, nazwisko), zam. ……., PESEL ……., prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…….”, wpisaną 
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, zwanej dalej „CEIDG”, adres, 
NIP: ………………..……., REGON: ……………………….., zgodnie z aktualnym wydrukiem z CEiDG, stanowiącym 
załącznik nr 1 do Umowy 

[wybrać w przypadku, gdy Wykonawcą jest osoba prowadząca działalność gospodarczą] 
lub 
(imię, nazwisko), zam. ……, PESEL ……., prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą „………..”, wpisaną 
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, zwanej dalej „CEIDG”, adres, 
NIP: ………………..……., REGON: ……………………….., zgodnie z aktualnym wydrukiem z CEiDG, stanowiącym 
załącznik nr 1 do Umowy, 

(imię, nazwisko), zam. ….., PESEL ……, prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą „…………..”, wpisaną 
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, zwanej dalej „CEIDG”, adres, 
NIP: ………………..……., REGON: ……………………….., zgodnie z aktualnym wydrukiem z CEiDG, stanowiącym 
załącznik nr 1 do Umowy, 
prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą „……………….….”, (miejscowość, kod pocztowy), 
ul. ……………………..…., NIP: …………………………………, REGON: …………………………., zgodnie z aktualnym wydrukiem 
z CEiDG oraz umową spółki cywilnej, stanowiącymi załącznik nr 1 do Umowy, 

[wybrać w przypadku, gdy Wykonawcą są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą  
w formie spółki cywilnej] 
[w przypadku konsorcjum odpowiednio ze wskazaniem Lidera] 
zwanym dalej „Wykonawcą”, 
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każdy z osobna „Stroną”, 
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w wyniku przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej także „ustawą Prawo zamówień  publicznych” 
lub „ustawą Pzp”, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na „Świadczenie usług przeglądów, obsługi technicznej (serwisowej) oraz napraw pojazdów 
służbowych będących w dyspozycji Szkoły Głównej Służby Pożarniczej”, nr sprawy PN 02/20, 
o następującej treści: 

§ 1. 
Przedmiot Umowy 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług przeglądów, obsługi 
technicznej (serwisowej) oraz napraw pojazdów służbowych będących w dyspozycji Szkoły Głównej 
Służby Pożarniczej (zwanych dalej także „usługami” lub „usługą”), dotyczących: 
[treść pkt. 1) do 2) uzależniona będzie od zakresu oferty Wykonawcy] 
1) samochodów osobowych i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t 

oraz przyczep przeznaczonych dla tych samochodów; 
2) samochodów ciężarowych i autobusów oraz przyczep i naczep przeznaczonych do tych pojazdów. 

2. Zakres usług, do świadczenia których jest zobowiązany Wykonawca, został szczegółowo określony 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej sprawy PN 02/20 z dnia …………………………. 
oraz w załączniku do niej p.n.  „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, których kopie łącznie 
stanowią załącznik nr 2 do Umowy, a także w ofercie Wykonawcy, której kopia stanowi załącznik nr 3  
do Umowy. 

3. Wykaz pojazdów objętych usługami zawiera załącznik nr 4 do Umowy. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w wykazie pojazdów, w tym zmian liczby 

pojazdów objętych przeglądami i naprawami. Zmiany powyższe nie naruszą postanowień Umowy 
oraz nie stanowią podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 6 Umowy, ani innych 
zmian wymagających sporządzenia aneksu. W przypadku dokonania zmiany w wykazie samochodów 
Zamawiający przekaże Wykonawcy zmodyfikowany wykaz, który stanie się nowym załącznikiem nr 4  
do Umowy. 

§ 2. 
Termin i warunki wykonywania Umowy 

1. Strony ustalają termin wykonania Przedmiotu Umowy na okres 12 miesięcy licząc od dnia jej zawarcia 
lub do wyczerpania kwoty szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 
Umowy, sukcesywnie zgodnie z bieżącymi potrzebami Zmawiającego. 

2. Zakres oraz koszty usług uzgadniać będą każdorazowo wymienieni w § 7 ust. 1 pkt 1 i 2 Umowy 
przedstawiciele Stron. Uzgodnienia prowadzone będą w formie pisemnej, pocztą elektroniczną  
z uwzględnieniem adresu Wykonawcy: ……………….@............................ lub w formie ustnej, telefonicznie 
pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia uzgodnień pocztą elektroniczną.  

3. Wykonawca oświadcza, że usługi stanowiące Przedmiot Umowy będą świadczone w warsztatach 
(stacjach serwisowych) Wykonawcy, zlokalizowanych w: 
1) ………………………………….. przy ul. …………………………………………………………..; 
2) ………………………………….. przy ul. …………………………………………………………..; 
3) ………………………………….. przy ul. ………………………………………………………….., 

4. Wykonawca oświadcza, że w przypadku zmiany miejsc świadczenia usług, w miejsce warsztatów  
(stacji serwisowych) wymienionych w ust. 3 wskaże inne, które będą spełniały wszystkie wymagania 
Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, w tym  
nie będą oddalone o więcej niż o 30 km od siedziby Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo 
sprawdzenia, czy nowe miejsca świadczenia usług spełniają jego wymagania. W przypadku stwierdzenia 
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przez Zamawiającego, iż nowe (zmienione) miejsce świadczenia usług nie spełnia wymagań, Zamawiający 
wezwie Wykonawcę do wskazania innego – spełniającego wymagania Zamawiającego – miejsca  
świadczenia usług, co Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie wykonać, nie dłużej jednak niż w ciągu 3 
dni roboczych od daty wezwania przez Zamawiającego. 

5. W przypadku, gdy usługi będą wykonywane w różnych lokalizacjach, Wykonawca będzie przemieszczał 
pojazdy, których Umowa dotyczy, pomiędzy tymi lokalizacjami własnym staraniem i na swój koszt 
oraz ryzyko. Pojazdy będą przez Zamawiającego dostarczane do Wykonawcy i przez Zamawiającego 
odbierane zawsze z miejsc  wskazanych  w  ust. 3 lub w przypadku, o którym mowa w ust. 4, z innych miejsc 
wskazanych przez Wykonawcę. 

6. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do prowadzenia, jeżeli ich stan techniczny będzie na to pozwalał, 
pojazdów Zamawiającego, przez posiadających odpowiednie uprawnienia pracowników Wykonawcy, 
na wyłączne ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy, w celu przemieszczania pojazdów pomiędzy 
lokalizacjami, o których mowa w ust. 3 i 4, a także w celu wykonywania jazd testowych w ramach 
wykonywanych usług, jeżeli jazdy takie będą niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, 
w szczególności dla zdiagnozowania awarii. Maksymalna długość jazd testowych dla jednej usługi 
nie może być większa niż 50 km. 

7. Każda jazda testowa, o której mowa w ust. 6, winna być uzgodniona z przedstawicielem Zamawiającego, 
wskazanym w § 7 ust. 1 pkt 2 Umowy. 

8. Jazdy, o których mowa w ust. 5-7, winny być odnotowane w karcie drogowej pojazdu  
lub potwierdzone dokumentem wystawionym przez Wykonawcę, który będzie zawierał datę jazdy i liczbę 
przejechanych przez dany pojazd kilometrów. 

9. Wykonawca nie jest uprawniony do posługiwania się, uruchamiania wyposażenia specjalistycznego, 
zainstalowanego w pojazdach Zamawiającego (w szczególności środków łączności, sygnałów świetlnych 
lub dźwiękowych, urządzeń gaśniczych, dźwigowych i podnośnikowych), chyba, że jest to niezbędne 
dla prawidłowej realizacji usług, a Zamawiający wyrazi na to pisemną zgodę, zaś uruchomienie 
wyposażenia może odbyć się jedynie w obecności upoważnionego pracownika Zamawiającego.  

10.  Przeglądy techniczne pojazdów, nieobjętych gwarancją producenta, będą wykonywane zgodnie 
z częstotliwością i zakresem, wynikającym z warunków eksploatacji i harmonogramu przeglądów 
okresowych  określonych przez producenta pojazdu, jednak nie rzadziej niż raz w roku, w szczególności 
przed badaniami technicznymi wymaganymi dla danego rodzaju pojazdu zgodnie z odrębnymi przepisami. 

11. Przeglądy, obsługa techniczna oraz naprawy pojazdów objętych gwarancją, na których wykonywanie 
Wykonawca nie będzie posiadać autoryzacji producenta pojazdu będą przeprowadzane w sposób 
i w zakresie niekolidującym z warunkami gwarancji danego pojazdu oraz zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami (w szczególności z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 461/2010 z dnia 27 maja 2010 r.). 

12.  Wykonawca zapewni: 
1) wykonanie przeglądu technicznego w terminie nieprzekraczającym 1 dnia roboczego licząc od daty 

zgłoszenia przez Zamawiającego; 
2) realizację napraw blacharsko-lakierniczych w terminie do [termin uzależniony od treści oferty 

Wykonawcy] …….. dni roboczych licząc od daty zgłoszenia przez Zamawiającego; 
3) realizację pozostałych usług objętych przedmiotem Umowy w terminie do [termin uzależniony  

od treści oferty Wykonawcy] ………. dni roboczych licząc od daty zgłoszenia przez Zamawiającego. 
13.  Zlecenie wykonania usług będzie każdorazowo poprzedzone zgłoszeniem konieczności wykonania usług 

przekazanym Wykonawcy przez jedną z osób upoważnionych ze strony Zamawiającego wymienionych 
w § 7 ust. 1 pkt 2. Zgłoszenie zawierać będzie informacje o stanie pojazdu, w szczególności o tym, 
czy wymaga on holowania, oraz planowanym zakresie usług. Zamawiający przekaże zgłoszenie w sposób 
i w formie określonej w ust. 2.  
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14. Wykonawca w terminie nieprzekraczającym 1 dnia roboczego od dnia otrzymania zgłoszenia dokona 
niezbędnych ustaleń, a w tym, jeżeli jest to niezbędne, przeprowadzi oględziny pojazdu, 
którego usługa ma dotyczyć i przedstawi Zamawiającemu pocztą elektroniczną na adres: 
transport@sgsp.edu.pl, wstępny kosztorys wykonania usługi, obejmujący szczegółowy wykaz czynności, 
części i materiałów eksploatacyjnych koniecznych do wykonania usługi, szacowaną liczbę roboczogodzin 
wymaganych do jej wykonania, a także uwzględniający upust, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 9 Umowy. 
Kosztorys wykonania usługi będzie zawierał ponadto szacowany termin wykonania usługi z takim 
zastrzeżeniem, że nie może być on dłuższy niż terminy wskazane w ust. 12. Wykonawca przygotuje 
kosztorys wariantowo, z uwzględnieniem wykorzystania materiałów eksploatacyjnych i części 
oryginalnych, z wykorzystaniem części nieoryginalnych spełniających wymagania, standardy i normy  
producenta pojazdu, a także – jeżeli to techniczne możliwe – z wykorzystaniem części regenerowanych. 
Wybór wariantu naprawy leżeć będzie po stronie Zamawiającego.  

15. Zamawiający zaakceptuje kosztorys wykonania usługi lub zgłosi do niego uwagi w terminie 
nieprzekraczającym 1 dnia roboczego, licząc od daty otrzymania kosztorysu. Wykonawca 
ma obowiązek uwzględnić uwagi Zamawiającego (chyba, że jest to niemożliwe ze względów technicznych 
lub technologicznych, co Wykonawca uzasadni na piśmie) i ponownie przekazać kosztorys do akceptacji. 
Informację o zaakceptowaniu kosztorysu lub zgłoszenie uwag Zamawiający przekaże w formie pisemnej 
na adres poczty elektronicznej Wykonawcy, wskazany w ust. 2. Wyłącznie informacja o zaakceptowaniu 
kosztorysu oznaczać będzie zlecenie wykonania usługi przez Zamawiającego i stanowić będzie podstawę 
do rozpoczęcia jej realizacji przez Wykonawcę. 

16. W przypadku realizacji usług stanowiących przedmiot Umowy w ramach likwidacji szkód komunikacyjnych, 
Wykonawca jest obowiązany ściśle przestrzegać standardów oraz zasad likwidacji szkód określonych 
przez towarzystwa ubezpieczeniowe, w szczególności w zakresie zasad wyceny i rozliczeń napraw.  

17. Wykonawca zapewnia, że rozpocznie realizację zleconej usługi najpóźniej w następnym dniu roboczym 
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego kosztorysu i naprawi pojazd w terminie uzgodnionym  
przez Strony, jednak nie dłuższym niż termin wskazany w ust. 12 Umowy, odpowiedni dla danego rodzaju 
usługi (przeglądu, serwisu, naprawy). 

18. W przypadku, gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami, pojazdy lub elementy ich wyposażenia, których 
dotyczyły wykonywane naprawy, lub na które wykonane naprawy mają wpływ, będą podlegały procedurze 
weryfikacji, badań technicznych lub odbioru przez podmioty niezależne od Zamawiającego, Wykonawca 
zobowiązany jest zapewnić niezbędną w tym celu dokumentację techniczną oraz uczestniczyć 
w procedurze weryfikacji, badań technicznych lub odbioru po stronie Zamawiającego. 

19. Wykonawca będzie wykonywał Przedmiot Umowy przy użyciu własnych urządzeń i narzędzi oraz będzie 
zaopatrywał się w części zamienne i materiały we własnym zakresie.  

20. Zamawiający wymaga stosowania przy realizacji usług przez Wykonawcę, części zamiennych i materiałów 
eksploatacyjnych spełniających standardy i normy zalecane przez producenta pojazdu. Materiały 
eksploatacyjne oraz części zamienne muszą być fabrycznie nowe, nieużywane oraz nieuszkodzone. 
Wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgody przez Zamawiającego do realizacji usług mogą być 
wykorzystane części regenerowane.  

21. Części wymienione podczas naprawy (stare zastąpione nowymi) Wykonawca przedstawia do wglądu 
Zamawiającemu podczas odbioru pojazdu po naprawie. Zamawiający ma prawo części wymienione 
odebrać lub pozostawić u Wykonawcy. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia, w szczególności 
finansowe, wobec Zamawiającego w związku z jego decyzją o odebraniu części wymienionych  
lub ich pozostawieniu u Wykonawcy. 

22. Wykonawca jest zobowiązany do utylizacji (zgodnie z obowiązującym przepisami prawa i na własny koszt) 
części wymienionych (starych zastąpionych nowymi), których Zamawiający nie odbierze po wykonaniu 
naprawy oraz do utylizacji materiałów eksploatacyjnych. 
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§ 3. 
Zobowiązania i oświadczenia Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) należytego, a w szczególności realizowanego z najwyższą starannością i terminowego świadczenia 

usług; 
2) wykonania i świadczenia usług zgodnie z zasadami aktualnej i najlepszej wiedzy technicznej, 

w tym zgodnie z technologią napraw, standardami oraz normami określonymi przez producenta 
danego modelu pojazdu, przepisami obowiązującego prawa oraz zgodnie z postanowieniami Umowy 
oraz załączników do niej; 

3) stosowania przy przeglądach i naprawach części zamiennych spełniających odpowiednie wymagania, 
określone w obowiązujących przepisach, normach technicznych oraz przez producenta pojazdu; 

4) wykonywania usług za ceny określone w ofercie Wykonawcy; 
5) nieprzekraczania przy wykonywaniu usług norm czasowych, wynikających z katalogu norm 

czasowych aktualnie obowiązujących u Wykonawcy oraz do udostępnienia aktualnych katalogów 
norm czasowych Zamawiającemu, z takim zastrzeżeniem, iż normy czasowe Wykonawcy nie mogą 
prowadzić do naruszenia umownych terminów wykonania usług; 

6) udzielania określonych w ofercie rabatów cenowych dla części zamiennych oraz materiałów 
eksploatacyjnych; 

7) należytego zabezpieczenia pojazdów powierzonych przez Zamawiającego w związku 
z wykonywaniem postanowień Umowy, w szczególności przed kradzieżą lub uszkodzeniem,  
a także przed wpływem warunków atmosferycznych, w tym przed możliwością zamarzania środków 
gaśniczych na bazie wody, które mogą znajdować się w pojazdach oraz do pokrycia kosztów usunięcia 
ewentualnych szkód, wynikających z niedopełnienia niniejszych zobowiązań; 

8) do obniżenia cen części zamiennych do poziomu ustalonego w oparciu o platformy kalkulacji szkód 
w każdym przypadku udokumentowania przez Zamawiającego zawyżania cen części i materiałów 
eksploatacyjnych przez Wykonawcę, o którym to fakcie Zamawiający powiadomi pisemnie 
Wykonawcę; 

9) Wykonawca zobowiązuje się do udzielania upustu na części zamienne i materiały eksploatacyjne 
w wysokości nie mniejszej niż [termin uzależniony od treści oferty Wykonawcy] ...........% w stosunku 
do udokumentowanej ceny nabycia przez Wykonawcę, przez cały okres obowiązywania Umowy. 
Przez udokumentowanie Zamawiający rozumie przedłożenie przez Wykonawcę dokumentu nabycia 
części (w szczególności faktury VAT, dokumentu WZ). 

2. Wykonawca oświadcza, że: 
1) posiada wymagane uprawnienia do wykonania usług, a także posiada odpowiednią wiedzę 

i doświadczenie w tym zakresie; 
2) posiada odpowiednie pomieszczenia, sprzęt, narzędzia i wyposażenie w szczególności warsztatowe, 

umożliwiające realizację przedmiotu Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
wymaganiami Zamawiającego; 

3) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji usług; 
4) osoby wykonujące usługi napraw mechanicznych, blacharskich, lakierniczych, elektrycznych 

i elektronicznych, a także usługi napraw i wymiany opon w ramach realizacji przedmiotu Umowy 
zatrudnione są przez Wykonawcę lub jego podwykonawców na podstawie umów o pracę 
w rozumieniu przepisu art. 22 § 1  Kodeksu pracy; 

5) wszystkie materiały eksploatacyjne oraz części zamienne stosowane przy realizacji usług 
(z wyłączeniem części regenerowanych – jeżeli takie wskazał Zamawiający dla realizacji usługi), 
są nowe, nigdy wcześniej nieużywane ani niemontowane w innych pojazdach, wolne od wad 
technicznych i prawnych. 
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§ 4. 
Zobowiązania i oświadczenia Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązany jest do udostępnienia Wykonawcy pojazdów objętych usługami w ramach 
Umowy w terminach umożliwiających realizację jej postanowień. 

2. Zamawiający oświadcza, że pojazdy, których dotyczą usługi stanowią jego własność lub zostały mu 
powierzone na mocy odrębnych umów lub porozumień. 

§ 5. 
Odbiór usług i gwarancja 

1. Odbiór usług dokonywany będzie na podstawie podpisanych przez upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego protokołów wykonania i odbioru usług stwierdzających wykonanie usług bez uwag  
ze strony Zamawiającego. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 5 do Umowy. 

2. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania usługi, w szczególności wykonania usługi w zakresie 
niezgodnym z ustalonym lub zastosowania wadliwych lub nieodpowiednich części zapasowych 
lub materiałów eksploatacyjnych, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, 
który zobowiązuje się do ponownego wykonania usługi w zakresie ustalonym z Zamawiającym, 
bez dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego i w terminie określonym przez Zamawiającego.  

3. Wykonawca udzieli gwarancji oraz rękojmi na wykonane usługi przez okres 6 miesięcy, licząc od daty 
odbioru usług przez Zamawiającego bez uwag, a na zastosowane części zamienne i materiały 
eksploatacyjne – zgodnie z gwarancją, przewidzianą przez ich producenta, jednak nie krócej 
niż przez okres 12 miesięcy. 

4. Wszelkie koszty związane ze świadczeniem z tytułu rękojmi i gwarancji obciążają Wykonawcę.  
§ 6. 

Wynagrodzenie umowne. Warunki płatności 
1. Szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu należytego wykonywania przedmiotu Umowy,  

za cały okres obowiązywania Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1, zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy, 
nie przekroczy  …………. zł brutto (słownie:……..………. zł), w tym należny podatek VAT według stawki 23%  
w wysokości ……………... zł (słownie:……….….….. zł), z zastrzeżeniem, że Wykonawcy przysługuje wyłącznie 
wynagrodzenie za usługi rzeczywiście wykonane w ramach realizacji przedmiotu Umowy. Zamawiający 
zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane usługi uwzględniając wskazaną  
w ofercie Wykonawcy cenę roboczogodziny w wysokości: ……. zł brutto, w tym należny podatek VAT 
obliczony według stawki 23% w wysokości ……… zł. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 
Umowy, w szczególności koszty robocizny, części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych 
niezbędnych do należytego wykonania Umowy.  

3. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na podstawie faktur VAT za każdorazowe wykonanie usługi, 
przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze, zgodne z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 
Jeżeli konto podane na fakturze nie będzie zgodne z wykazem kont, wskazanych przez Krajową 
Administrację Skarbową („KAS”), Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie na konto wskazane 
przez KAS. 

4. Podstawą do wystawienia każdej z faktur VAT będzie protokół odbioru usług, podpisany  
przez przedstawicieli Zamawiającego. 

5. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) oraz, że jest uprawniony 
do wystawiania faktur VAT. 

6. Faktury VAT będą wystawiane na: 
Szkoła Główna Służby Pożarniczej 

ul Słowackiego 52/54 
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01-629 Warszawa 
NIP: 118 00 35 927; REGON: 00017341. 

7. Faktury VAT będą zawierać oprócz wszystkich elementów wymaganych ustawą z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.) także informację o wszystkich 
wykonanych czynnościach w ramach usług, których faktura dotyczy, liczbie roboczogodzin, a także wykaz 
części i materiałów eksploatacyjnych użytych do realizacji usługi wraz z ich cenami jednostkowymi 
oraz wskazaniem wysokości i wartości upustu, jakiego udzielił Wykonawca Zamawiającemu,  
a także wskazanie numeru rejestracyjnego pojazdu. Zamawiający dopuszcza, aby informacje te były 
zamieszczone w odrębnym zestawieniu, załączonym do faktury. 

8. Wynagrodzenie wynikające z faktury, która została nieprawidłowo wystawiona, nie zostanie 
przez Zamawiającego zapłacone do chwili dokonania prawidłowej korekty faktury. Termin płatności 
zostanie w takim przypadku wydłużony do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

9. Koszty obsługi bankowej powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca. 
10. Wykonawca oświadcza, że ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za rzetelne, prawidłowe, 

a w szczególności terminowe rozliczanie wszelkich podatków i innych należności publicznoprawnych, 
podlegających doliczeniu do składników ceny, wskazanej na fakturze. 

11. Strony zgodnie oświadczają, że akceptują stosowanie e-faktur. Oznacza to, że Wykonawca wystawiać 
będzie wyłącznie e-faktury, a jedynie w wyjątkowych przypadkach, gdy przeszkody formalne  
lub techniczne uniemożliwią Wykonawcy wystawienie lub przesłanie e-faktur, Zamawiający zobowiązuje 
się do przyjęcia faktur w formie papierowej. 

12. Faktury można przesyłać w następujący sposób: 
1) za pośrednictwem poczty elektronicznej - w tym przypadku Strony ustalają, że:  

a) adresem poczty elektronicznej z którego Wykonawca będzie wysyłać e-faktury  
będzie: ………………@..................…………., 

b) adresem poczty elektronicznej Zamawiającego na który będą trafiać e-faktury będzie: 
sgsp@sgsp.edu.pl. Przyjmuje się, że e-faktura została doręczona w momencie otrzymania  
przez Zamawiającego wiadomości e-mail z załączoną e-fakturą (wraz z załącznikiem,  
gdy to wymagane). Wykonawca wystawia i przesyła e-faktury w formacie plików PDF, w układzie: 
1 mail = 1 faktura. Jeśli do faktury załączone są załączniki, powinny one stanowić jej kolejne strony 
tak, aby tworzyć jeden dokument pdf;  

2) Wykonawca ma prawo przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem 
Platformy Elektronicznego Fakturowania („PEF”), dostępnej na stronie internetowej 
www.efaktura.gov.pl, a Zamawiający ma obowiązek odbierania od Wykonawcy tych faktur 
za pośrednictwem tej platformy. Faktura winna zawierać informacje dotyczące odbiorcy płatności, 
wskazanie numeru Umowy Zamawiającego, jak również inne elementy jeśli są niezbędne ze względu 
na specyfikę zamówień publicznych. Odpowiednie zastosowanie mają: ustawa o podatku od towarów 
i usług z dnia 11 marca 2004 r. przywołano wyżej oraz ustawa 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 2018 r. poz. 2191, z późn. zm.). 

13. Wykonawca oświadcza, że będzie przesyłał faktury w sposób określony w ust. 12 pkt ……. [1 lub 2 zgodnie 
z wyborem Wykonawcy] 

14. W przypadku, gdy Umowa wykonywana była z udziałem podwykonawców, wówczas Wykonawca 
do wystawionej przez siebie faktury VAT obowiązany jest dołączyć pisemne oświadczenie podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy, że otrzymał on należne wynagrodzenie za wykonanie prac, objętych 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umową, wraz z dokumentami, z  których wynika uprawnienie 
do reprezentowania odpowiednio podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, lub inne dowody, 
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że otrzymali oni należne z tego tytułu wynagrodzenie oraz, że wszelkie ich roszczenia wobec Wykonawcy 
z tytułu wykonanych części zamówienia zostały zaspokojone. Zamawiający zastrzega sobie prawo 
do wstrzymania płatności Wykonawcy do  momentu przedstawienia dowodu wpłaty, potwierdzającego 
uregulowanie wszystkich bieżących należności, przysługujących podwykonawcy zamówienia.  
Za okres wstrzymania płatności Wykonawcy nie przysługują odsetki. 

15. W przypadku, gdy została zawarta umowa o podwykonawstwo, Wykonawca zobowiązany  
jest do dokonania we własnym zakresie wypłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy  
z zachowaniem terminów płatności, określonych w umowie o podwykonawstwo. 

16. W przypadku, gdy Wykonawca uchyla się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy  
za wykonane usługi, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 
przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo. 

17. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 16, obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie,  
bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

18. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie 
pisemnych uwag, dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni 
od dnia doręczenia tej informacji. 

19. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty lub 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego,  
co  do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy; 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

20. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  
lub złożenia do depozytu sądowego, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia  
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

21. Za niedotrzymanie terminu płatności faktury VAT Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe. 
22. Strony ustalają, że w przypadku, gdy wartość napraw i usług serwisowych realizowana w ramach 

Umowy, przekroczy wartość o której mowa w § 6 ust. 1, Umowa wygasa, bez potrzeby składania 
jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń woli przez którąkolwiek ze Stron. 

§ 7. 
Nadzór nad realizacją Umowy 

1. Jako osoby odpowiedzialne za koordynację i nadzór nad prawidłową realizacją Umowy Strony wskazują: 
1)  ze strony Wykonawcy: 

a) Pana/Panią: ………………., nr tel. …………………, adres poczty 
elektronicznej: ………………..@……………….., 

b) Pana/Panią: ………………., nr tel. …………………, adres poczty 
elektronicznej: ………………..@………………..; 

2)  ze strony Zamawiającego: 
a) Pana/Panią: ………………., nr tel. …………………, adres poczty 

elektronicznej: ………………..@……………….. (w zakresie kontaktów z Wykonawcą, składania 
zamówień jednostkowych na usługi monitorowania terminowego i zgodnego  
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z postanowieniami wykonywania Umowy, odbioru usług zgłaszania reklamacji i innych 
podobnych czynności, z wyłączeniem czynności i ustaleń, których skutkiem byłaby zmiana 
Umowy, oraz do przygotowywania dokumentacji, związanej z ewentualną zmianą Umowy  
w przypadkach określonych w Umowie i uprzednio uzgodnioną w zakresie jej treści przez 
Wykonawcę oraz Zamawiającego), 

b) Pana/Panią: ………………. nr tel. ………………… adres poczty 
elektronicznej: ………………..@……………….. (w zakresie kontaktów z Wykonawcą, składania 
zamówień jednostkowych na usługi monitorowania terminowego i zgodnego  
z postanowieniami wykonywania Umowy, odbioru usług zgłaszania reklamacji i innych 
podobnych czynności, z wyłączeniem czynności i ustaleń, których skutkiem byłaby zmiana 
Umowy, oraz do przygotowywania dokumentacji, związanej z ewentualną zmianą Umowy  
w przypadkach określonych w Umowie i uprzednio uzgodnioną w zakresie jej treści  
przez Wykonawcę oraz Zamawiającego). 

2. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego obowiązany jest poddać się kontroli poprawności realizacji 
postanowień Umowy. 

§ 8. 
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

1. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę  
nie mniejszą niż 2 500 000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) na cały okres obowiązywania 
Umowy i przedkłada dowód zawarcia umowy ubezpieczenia, warunki odpowiedzialności ubezpieczyciela 
oraz dowód opłacenia składki, zwanej dalej łącznie „Polisą OC”, której kopia stanowi załącznik nr 6 
do Umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres obowiązywania Umowy ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, z sumą ubezpieczenia  
nie mniejszą niż 2 500 000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) dla jednej i wszystkich szkód. 
Jeżeli suma ubezpieczenia wyrażona jest w innej walucie niż złoty, zostanie przeliczona według średniego 
kursu NBP na dzień zawarcia Umowy lub dzień złożenia, po wygaśnięciu poprzednio złożonej,  
polisy ubezpieczeniowej. 

3. W przypadku wygaśnięcia polisy ubezpieczeniowej w okresie realizacji Umowy Wykonawca  
jest zobowiązany do przedłużenia ubezpieczenia, na tożsamych warunkach, na dalszy okres trwania 
Umowy i przedłożenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego ten fakt, najpóźniej na dzień  
przed upływem terminu dotychczasowego ubezpieczenia. Brak przedłożenia polisy ubezpieczeniowej  
w tym terminie uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach treści zawartej 
umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 i 2, w terminie 3 dni roboczych od dnia ich wejścia  
w życie. 

§ 9. 
Kary umowne 

1. Zamawiający uprawniony będzie do naliczania Wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania 
przedmiotu Umowy, kar umownych w następujących przypadkach: 
1) za zwłokę w rozpoczęciu lub wykonaniu przedmiotu Umowy – w wysokości 500 zł za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki; 
2) za wykonywanie usług niezgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – w wysokości 200 zł za każdy 

przypadek niezgodności; 
3) za rozwiązanie albo odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% 

szacunkowego wynagrodzenia brutto, określonego  w § 6 ust. 1;  
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4) za uchybienie dowolnemu z terminów wskazanych w § 2 ust. 12 – w wysokości 200 zł za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki; 

5) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności związane z realizacją przedmiotu Umowy  
– w wysokości 2% szacunkowego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 6 ust. 1,  
za każdy stwierdzony przypadek braku zatrudnienia na umowę o pracę. Niezłożenie  
przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego 
dowodów w celu potwierdzenia spełnienia 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 SIWZ i Umowie czynności; 

6) za niedotrzymanie Umowy w zakresie warunków przechowywania pojazdów Zamawiającego, 
o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 7) – w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony taki przypadek; 

7) za uchylanie się lub odmowę realizacji zobowiązań opisanych w § 2 ust. 17 – w wysokości 1% 
szacunkowego wynagrodzenia brutto, określonego  w § 6 ust. 1, za każdy stwierdzony taki 
przypadek; 

8) za niedotrzymanie warunków Umowy określonych w § 2 ust. 19-21 – w wysokości 200 zł za każdy 
stwierdzony taki przypadek. 

2. Naliczenie kary umownej z jednego tytułu nie wyłącza możliwości naliczenia kary umownej  
z innego tytułu. 

3. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10% szacunkowego wynagrodzenia brutto,  
o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.  

4. Należność z tytułu kar umownych Zamawiający ma prawo potrącić z należności przysługujących 
Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy, na co Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę.  

5. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych  
na zasadach ogólnych, określonych przepisami Kodeksu cywilnego. 

§ 10. 
Warunki odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany 
okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu 
interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Zamawiający może odstąpić 
od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym 
w przypadku, gdy zajdzie jedna z poniższych okoliczności: 
1) Wykonawca nie przystąpił do świadczenia usług lub przerwał ich wykonywanie na okres dłuższy 

niż 3 dni robocze i pomimo wezwania przez Zamawiającego nie podjął ich świadczenia w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego w wezwaniu; 

2) Wykonawca w sposób uporczywy narusza postanowienia Umowy, to jest trzykrotnie zrealizował 
postanowienia Umowy w sposób nienależyty, przez co Strony rozumieją w szczególności niezgodne 
ze zleceniem Zamawiającego, nieterminowe, niedbałe wykonywanie usług przez Wykonawcę,  
w tym przekroczenie terminów realizacji zleceń bez uprzedniego poinformowania Zamawiającego 
o problemach z ich realizacją; 

3) Zamawiający stwierdzi trzy przypadki nieprzestrzegania przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę 
przepisów BHP, a Wykonawca nie usunie nieprawidłowości w wyznaczonym przez Zamawiającego 
terminie; 

4) nastąpiła konieczność wielokrotnego (co najmniej trzykrotnego) dokonania bezpośredniej zapłaty 
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podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat  
na kwotę większą niż 5% szacunkowego wynagrodzenia brutto Wykonawcy z tytułu realizacji 
Umowy, określonego w § 6 ust. 1; 

5) łączna wysokość kar umownych nałożonych na Wykonawcę z przyczyn wskazanych w § 9 ust. 1 
osiągnie kwotę określoną w § 9 ust. 3; 

6) zmniejszenia wysokości sumy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej  
przez Wykonawcę działalności gospodarczej, o której mowa w § 8 Umowy; 

7) nieprzedłożenia przez Wykonawcę dowodów zawarcia i opłacenia Polisy OC; 
8) złożenia wniosku o otwarcie postępowania likwidacyjnego Wykonawcy; 
9) zajęcia przez komornika majątku Wykonawcy w postępowaniu egzekucyjnym; 
10) Wykonawca wykonał dowolną usługę z wykorzystaniem materiałów eksploatacyjnych lub części 

zamiennych z wadami fizycznymi (technicznymi) lub prawnymi; 
11) w przypadku stosowania przez Wykonawcę praktyk zawyżania cen części i materiałów 

eksploatacyjnych, pomimo dwukrotnego pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego 
do zaprzestania stosowania takich praktyk. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym 
w przypadku zwłoki Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia, przekraczającej 60 dni kalendarzowych. 

4. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania Umowy bez podania przyczyny, z zachowaniem 
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

5. Odstąpienie od Umowy lub jej rozwiązanie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
§ 11. 

Ochrona informacji i danych osobowych 
1. Strony oświadczają, że wszelkie dane i informacje uzyskane w wyniku lub w związku z wykonywaniem 

Umowy są poufne i nie mogą być bez pisemnej zgody Zamawiającego ujawnione podmiotom trzecim, 
chyba, że obowiązek przekazania takich informacji jest konieczny dla prawidłowego wykonania Umowy  
lub wynika z przepisów prawa. 

2. Obowiązek zachowania tajemnicy będzie zachowany przez czas nieoznaczony. 
3. W przypadku, gdy Strona została zobowiązana do ujawnienia informacji w całości lub w części 

uprawnionemu organowi, w granicach obowiązującego prawa, Strona ta zobowiązana jest jedynie 
uprzedzić  drugą Stronę o nałożonym na nią obowiązku. 

4. W razie powzięcia przez Stronę wiedzy o nieuprawnionym ujawnieniu informacji, ta zobowiązana  
jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie drugą Stronę w celu umożliwienia jej podjęcia stosowanych 
środków zapobiegawczych. 

5. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić każdą osobę działająca na jego zlecenie o obowiązku 
zachowania tajemnicy oraz zapewnić zachowanie przez nią tajemnicy, zgodnie z postanowieniami 
Umowy. 

6. Strony oświadczają, że znają i stosują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, 
w szczególności, że z dniem obowiązywania rozporządzenia 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1 
oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2) dalej „RODO”, to jest z dniem 25 maja 2018 r. wdrożyły 
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi 
RODO i chroniło prawa i wolności osób, których dane dotyczą. 

7. Strony, jako administratorzy danych osobowych, zobowiązują się do zgodnego z zapisami RODO, 
gromadzenia, przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych pracowników, współpracowników, 
funkcjonariuszy i pozostałych osób zatrudnionych drugiej Strony, w zakresie niezbędnym do realizacji 
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Umowy, a także do wykonania obowiązków informacyjnych. W celu wykonania tych obowiązków przez 
Zamawiającego, Wykonawca przekaże swoim pracownikom i współpracownikom informacje, określone 
w załączniku nr 7 do Umowy. 

§ 12. 
Podwykonawstwo 

1. Zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie Wykonawca nie powierza wykonania żadnej części 
Przedmiotu Umowy podwykonawcy(om) / powierza podwykonawcy(om) wykonanie następującej 
części Przedmiotu Umowy …………………………………………………………………….. 

2.  Powierzenie wykonania części Przedmiotu Umowy podwykonawcy(om) nie wyłącza obowiązku 
spełnienia przez Wykonawcę wszystkich wymogów, określonych postanowieniami Umowy. 

3.  Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, 
że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy przez Wykonawcę było następstwem niewykonania 
lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego podwykonawców. 

4.  W przypadku realizacji Przedmiotu Umowy z udziałem podwykonawców, Wykonawca zobowiązany 
jest do zawarcia pisemnych umów o podwykonawstwo. 

5.  W przypadku wykonywania przedmiotu Umowy przez podwykonawców albo dalszych podwykonawców 
w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda,  
aby przed przystąpieniem do wykonywania przedmiotu Umowy Wykonawca podał nazwy albo imiona 
i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców oraz osób do kontaktu z nimi ze strony Wykonawcy, 
zaangażowanych w prace. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, pisemnego informowania 
Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji 
przedmiotu Umowy, a także przekazania informacji na temat nowych podwykonawców, 
którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług. 

6.  Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców na zasadzie ryzyka. 
7.  Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, 
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca  
lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

8.  Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, 
Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 
w związku z art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub oświadczenia lub dokumenty 
potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 

9.  Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy do wykluczenia, 
Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia części 
zamówienia podwykonawcy. 

10.  Zapisy ust. 5 i 6 stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 
11.  Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie 

o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy  
lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconego 
podwykonawcy przedmiotu umowy. 

12.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo. 

13.  Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zwarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 
o podwykonawstwo, w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
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podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia. 
14.  Wynagrodzenie, przysługujące podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, dotyczy wyłącznie 

należności, powstałych po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo. 

15.  Wykonawca obowiązany jest informować Zamawiającego o wysokości wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom oraz o wysokości kwot im zapłaconych za wykonanie 
prac, objętych przedłożoną Zamawiającemu umową o podwykonawstwo. 

16.  Konieczność wielokrotnego (co najmniej trzykrotnego) dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na kwotę większa niż 5% 
szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy, określonego w § 6 ust. 1, może 
stanowić podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy. 

17.  Przepisy § 12 nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego 
podwykonawcy, wynikających z przepisów art. 6471 Kodeksu cywilnego. 

§ 13. 
Zmiana Umowy 

1. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić w trybie przewidzianym ustawą Prawo zamówień 
publicznych, za zgodą Stron wyrażoną na piśmie. Warunkiem dokonania zmian jest złożenie wniosku 
przez Stronę inicjującą zmianę, zawierającego opis propozycji zmian i ich uzasadnienie. Zmiany 
obowiązywać będą z dniem podpisania aneksu pod rygorem nieważności, z uwzględnieniem art. 144  
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w zakresie: 
1) zmiany: firmy, nazwy, adresu, formy prawnej prowadzenia działalności, przy czym nie dotyczy  

to niedozwolonej zmiany Wykonawcy w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień 
publicznych; 

2) zmiany podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy,  
po uprzedniej akceptacji zmiany przez Zamawiającego; 

3) zmiany Stron w Umowie, wynikających ze zmian organizacyjnych niezależnych od Zamawiającego, 
przy czym nie dotyczy to niedozwolonej zmiany Wykonawcy w rozumieniu przepisów ustawy Prawo 
zamówień publicznych; 

4) zmiany sposobu wykonywania Umowy, o ile zmiana taka jest konieczna w celu prawidłowego 
wykonywania postanowień Umowy; 

5) okoliczności wynikających z działania siły wyższej lub działania osób trzecich, uniemożliwiających 
wykonanie Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem niedopuszczalności zmiany, gdy wykluczają  
ją inne postanowienia Umowy, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować; 

6) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń 
lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów w takim zakresie, w jakim będzie  
to niezbędne w celu dostosowania postanowień Umowy do zaistniałego stanu prawnego 
lub faktycznego; 

7) innych przyczyn zewnętrznych skutkujących niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania 
Umowy; 

8) uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych, powodujących konieczność zmiany 
sposobu wykonania Umowy; 

9) zmian nieistotnych postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru Wykonawcy; 

10) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 
i jest mniejsza niż 10% wartości zamówienia określonego w pierwotnym brzmieniu Umowy; 

11) zmian koniecznych związanych z RODO; 
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12) kar umownych po zawarciu przez Strony ugody, zgodnie z ustawą o finansach publicznych 
- z zastrzeżeniem, że każda ze Stron może jednostronnie dokonać zmian w Umowie w zakresie: zmian 
osób odpowiedzialnych za koordynację i nadzór nad prawidłową realizacją Umowy, wskazanych w § 7, 
numerów telefonów, adresów, rachunków bankowych, a Wykonawca może zgodnie z § 2 ust. 4 dokonać 
zmiany miejsca świadczenia usług, zawiadamiając o tym niezwłocznie drugą Stronę w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do Umowy w zakresie 
wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w razie 
zmiany: 
1) stawek podatku od towarów i usług dotyczących przedmiotu Umowy; 
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej 

ustalonych na podstawie przepisów 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 ubezpieczenie 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 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. 
W takim przypadku Wykonawca w terminie co najmniej 30 dni przed planowanymi zmianami 
odpowiednich przepisów, jeżeli to możliwe, a najpóźniej w terminie 30 dni od daty wejścia w życie zmiany 
odpowiednich przepisów, może wystąpić do Zamawiającego z uzasadnionym wnioskiem  
o wprowadzenie stosownych zmian w Umowie. Do wniosku Wykonawca zobowiązany jest dołączyć 
oświadczenie o wysokości dodatkowych kosztów, jakie będzie musiał ponieść wskutek wprowadzenia 
zmian przepisów prawa wraz ze szczegółową kalkulacją porównawczą cen i kosztów ponoszonych  
przez Wykonawcę przed zmianami oraz po zmianach, ze wskazaniem sposobu (metody) liczenia. 

3. Postanowienia, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5, 7-10, stanowią katalog zmian, na które Zamawiający 
może wyrazić zgodę lub nie, bez podawania uzasadnienia odmowy. Nie stanowią jednocześnie 
zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez Zamawiającego, jak i przez Wykonawcę. 

4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 1, ustalona w Umowie wartość netto wynagrodzenia 
Wykonawcy nie ulegnie zmianie, a wartość brutto wynagrodzenia Wykonawcy zostanie wyliczona  
z uwzględnieniem zmienionej stawki podatku od towarów i usług. 

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie 
o wartość wzrostu kosztu Wykonawcy, wynikającego ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio 
wykonujących przedmiot Umowy do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia 
lub iloczynu godzin i minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 
publicznoprawnych do kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia lub wynagrodzenia  
z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej. 

6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 3 i 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie  
o wartość kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany ponieść w celu uwzględnienia 
tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia Wykonawcy, 
w tym wynagrodzenia netto osób bezpośrednio wykonujących Przedmiot Umowy na rzecz 
Zamawiającego. 

7. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wymaga sporządzenia pisemnego aneksu do Umowy pod rygorem 
nieważności.  

8. Wynagrodzenie Wykonawcy w zmienionej wysokości naliczane będzie począwszy od pierwszego dnia 
kolejnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym Wykonawca złożył kompletny wniosek 
wraz z oświadczeniem, w którym wykaże, że zmiany przepisów, o których mowa powyżej będą miały 
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wpływ na koszty wykonania przez niego przedmiotu Umowy, po wejściu w życie zmiany odpowiednich 
przepisów. 

9. Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych utrata mocy 
lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści Umowy. W takim przypadku Wykonawca 
ma obowiązek stosowania się do obowiązujących w danym czasie aktów prawa. 

10. O zaistnieniu zmian Strony zawiadomią się nawzajem w formie pisemnej, listem poleconym 
za potwierdzeniem odbioru, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany, z zastrzeżeniem postanowień 
ust. 2. 

§ 14. 
Klauzule społeczne 

1. Wykonawca zobowiązuje się zatrudniać, przez cały okres obowiązywania Umowy, osoby wykonujące 
usługi napraw mechanicznych, blacharskich, lakierniczych, elektrycznych i elektronicznych, a także usługi 
napraw i wymiany opon w ramach realizacji przedmiotu Umowy, na podstawie umów o pracę oraz ściśle 
przestrzegać w stosunku do tych osób przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, 
w szczególności norm dotyczących czasu pracy i obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie 
społeczne.  

2. W celu kontroli wywiązywania się z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca  
jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego przedstawić dokumenty, umożliwiające stwierdzenie 
w odniesieniu do pracowników wykonujących usługi wynikające z Umowy wywiązywania się 
z obowiązku, o którym mowa w ust. 1. 

3. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów, określonych 

w  ust. 1, i  dokonywania ich oceny; 
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów, 

określonych w ust. 1; 
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

4. Dowodami, potwierdzającymi spełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji Umowy, są w szczególności: 
1) oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności,  

których dotyczy żądanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 
dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, 
że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę,  
wraz ze  wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopię umów  
o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy wymienione 
w pkt 1 oświadczenie Wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków,  
jeżeli został sporządzony). Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w  sposób zapewniający 
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa w obszarze 
ochrony danych osobowych (w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje 
takie jak: data zawarcia umowy, imię i nazwisko, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być 
możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę składek  
na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na  podstawie umów o pracę  
za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w ust. 1 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję  
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w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej  
w § 9 ust. 1 pkt 5 Umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego 
terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia  
przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie  
jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o  pracę osób 
realizujących przedmiot Umowy i jako nienależyte wykonanie Umowy.  Zamawiający nie będzie 
dochodzić kary umownej od Wykonawcy z powyżej wskazanego tytułu w przypadku złożenia  
przez Wykonawcę żądanych dowodów po terminie, jednak nie później niż w okresie 3 dni od dnia 
upływu wyznaczonego terminu, o którym mowa w zdaniu drugim.  

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, 
Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli do Państwowej Inspekcji Pracy.  

6. W zakresie obowiązku ochrony danych osobowych, Wykonawca uzyska od pracowników pisemną zgodę 
na przekazywanie Zamawiającemu wszelkich danych i informacji niezbędnych do realizacji kontroli, 
o której mowa w ust. 2, oraz pozostałych dokumentów, danych i informacji dotyczących  
tych pracowników, wymaganych Umową. 

7. Obowiązki, o których mowa w niniejszym paragrafie, dotyczą również podwykonawców i dalszych 
podwykonawców. 

§ 15. 
Postanowienia końcowe 

1. Każda ze Stron oświadcza, że jest prawidłowo umocowana do zawarcia Umowy. 
2. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności 

ustawa Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 
3. Strony zobowiązują się używać wyłącznie języka polskiego we wszelkiej komunikacji Stron związanej 

z Umową. 
4. Spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem postanowień Umowy, Strony będą starały się 

rozstrzygnąć w drodze porozumienia, a jeżeli nie będzie to możliwe poddadzą je pod rozstrzygnięcie Sądu 
Powszechnego, właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

5. Strony zobowiązują się do niezwłocznego powiadamiania się nawzajem w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności o każdej zmianie adresu i oświadczają, że ich aktualne adresy do korespondencji 
są następujące: 
1) Zamawiający: Szkoła Główna Służby Pożarniczej, ul. Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa; 
2) Wykonawca: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. Za doręczoną skutecznie uznaje się korespondencję przyjętą bezpośrednio przez adresata lub listem 
za pośrednictwem operatora pocztowego, jak i korespondencję zwróconą przez operatora pocztowego 
na powyższe adresy. 

7. Każda ze Stron ma obowiązek niezwłocznego, pisemnego informowania drugiej Strony o wszelkich 
zmianach swojego statusu prawnego, a także o wszczęciu wobec niej postępowania upadłościowego 
lub likwidacyjnego oraz wskazania uprawnionego podmiotu, który przejmie prawa i obowiązki Strony, 
a także o każdej zmianie adresu swojej siedziby. 

8. Prawa i obowiązki oraz wierzytelności Wykonawcy wynikające z Umowy nie mogą być w okresie realizacji 
postanowień Umowy oraz po jej zakończeniu przenoszone na rzecz osób trzecich bez uprzedniej zgody 
Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

9. Jeżeli którakolwiek ze stron Umowy przejdzie w całości lub części na własność lub pod kontrolę osób 
trzecich, Umowa pozostaje wiążąca odpowiednio dla prawnych następców tak Wykonawcy, 
jak i Zamawiającego. 

10. W granicach wyznaczonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nieważność jakiejkolwiek 
części Umowy pozostaje bez wpływu na ważność pozostałych jej części. W przypadku zaistnienia takiej 
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sytuacji Strony zastąpią takie postanowienia ważnymi postanowieniami, wywołującymi taki sam skutek 
gospodarczy. 

11. W przypadku zgłoszenia w stosunku do Zamawiającego przez osoby trzecie (w tym osoby skierowane 
przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu Umowy) jakichkolwiek roszczeń z tytułu szkody poniesionej 
w związku z realizacją Umowy, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawione na piśmie, 
zobowiązuje się niezależnie od działań podjętych w tym zakresie przez Zamawiającego, do podjęcia 
na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych, zapewniających należytą ochronę Zamawiającego 
przed takimi roszczeniami. W szczególności zobowiązuje się wstąpić w miejsce Zamawiającego 
lub, w przypadku braku takiej możliwości, przystąpić po stronie Zamawiającego do wszelkich postępowań 
(w szczególności przed Sądami lub właściwymi Organami) toczących się przeciwko Zamawiającemu, 
a także zobowiązuje się zrekompensować Zamawiającemu wszelkie koszty, jakie Zamawiający poniesie  
lub jakie będzie zobowiązany ponieść wobec osób trzecich w związku z uzasadnionym roszczeniem, 
chyba, że podstawą zgłoszonych w stosunku do Zamawiającego roszczeń będzie zdarzenie, wywołane 
wyłącznie przez Zamawiającego z winy umyślnej. 

12. Integralną część Umowy stanowią załączniki: 
1) Załącznik nr 1 – Informacja z KRS (wydruk)/wydruk z CEiDG Wykonawcy/kopia umowy spółki 

cywilnej [jeśli dotyczy]/pełnomocnictwo; 
2) Załącznik nr 2 – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dotycząca sprawy PN 02/20 

                                    z dnia …………. wraz ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia [kopia]; 
3) Załącznik nr 3 – Oferta Wykonawcy [kopia]; 
4) Załącznik nr 4 – Wykaz pojazdów Zamawiającego; 
5) Załącznik nr 5 – Wzór protokołu odbioru; 
6) Załącznik nr 6 – Polisa OC Wykonawcy [kopia]; 
7) Załącznik nr 7 – Informacje. 

13. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu  
dla każdej ze Stron. 

 

Zamawiający: Wykonawca: 

 


