
 

1 

 

Umowa nr ___ 

zawarta w dniu ___ ___ ___ roku w Kudowie Zdroju pomiędzy: 

Parkiem Narodowym Gór Stołowych z siedzibą w Kudowie Zdroju przy 

ul. Słonecznej 31, NIP 883-18-52-945, zwanym w dalszym tekście Zamawiającym 

reprezentowanym, przez Bartosza Małka – Dyrektora PNGS, 

a, 

___ reprezentowaną przez ___ zwaną dalej Wykonawcą, zwanych łącznie Stronami. 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonywania bieżące i awaryjne 

naprawy samochodów służbowych nieobjętych gwarancją, będących we władaniu 

Parku Narodowego Gór Stołowych, na następujących warunkach: 

1. Naprawy bieżące i awaryjne obejmują naprawy wykonywane wyłącznie na 

zlecenie Zamawiającego w zakresie: 

1) mechaniki pojazdowej: ślusarstwo, blacharstwo, konserwacja, 

2) drobnych usług lakierniczych, 

3) usług wymiany podstawowych płynów i materiałów eksploatacyjnych, 

4) innych zleconych usług. 

2. Części zamienne i materiały użyte w naprawach i okresowych przeglądach 

serwisowych muszą być nowe i odpowiadać parametrom technicznym zalecanym 

przez producentów poszczególnych pojazdów i spełniać normy jakościowe 

stosowane w tym zakresie. 

3. Wykaz pojazdów stanowi Załącznik nr 1 do umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany w okresie trwania niniejszej umowy 

ilości pojazdów określonych Załączniku nr 1 do umowy. Powyższe nie wymaga 

zmiany niniejszej umowy. 

5. Miejscem realizacji zamówienia jest warsztat/zakład mieszczący się w ___ . 

 

§ 2 

Realizacja umowy 

1. Strony ustalają następujący sposób realizacji usługi: 

1. Przed wykonaniem usługi Wykonawca uzgodni z Zamawiającym zakres 

naprawy oraz wstępny kosztorys. Kosztorys musi być przedstawiony 

Zamawiającemu na piśmie do akceptacji przed przystąpieniem do naprawy. 

2. W przypadku konieczności rozszerzenia zakresu naprawy o usterki ukryte, 

niemożliwe do zdiagnozowania bez zdemontowania części, elementów pojazdu 

Wykonawca przedstawi dodatkowy kosztorys do zaakceptowania 

Zamawiającemu. 

3. Warunkiem przyjęcia samochodu do naprawy przez Wykonawcę jest pisemne 

„zlecenie naprawy” wystawione przez Zamawiającego. 
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4. Wykonawca po wykonaniu naprawy zobowiązany będzie do złożenia 

oświadczenia, że użyte do naprawy części są fabrycznie nowe. 

5. W przypadku wykonania napraw elementów zawieszenia lub układu 

kierowniczego, mających wpływ na geometrię zawieszenia, Wykonawca 

zobowiązany będzie do przeprowadzenia badania geometrii zawieszenia i 

przedstawienia dokumentów potwierdzających badanie. 

6. Zamawiający zapłaci za części zamienne użyte do napraw oraz materiały i płyny 

eksploatacyjne na podstawie faktur lub rachunków dostarczonych przez 

Wykonawcę. 

7. Koszty usługi napraw będą rozliczane według  normy czasu pracy na wykonanie 

określonych napraw oraz ceny roboczogodziny zawartej w formularzu 

ofertowym stanowiącym załącznik 2 do umowy. 

2. Ceny części użytych do napraw nie mogą być wyższe niż ceny rynkowe z 

uwzględnieniem takich czynników jak zamawiane ilości i koszty dostawy. Za cenę 

rynkową Zamawiający uzna cenę nie wyższą o 30% od średniej arytmetycznej cen 

z co najmniej 2 punktów specjalizujących się w detalicznej sprzedaży części i 

akcesoriów do pojazdów samochodowych. W przypadku wątpliwości 

Zamawiającego udowodnienie, iż zaproponowana cena nie jest wyższa niż ceny 

rynkowe leży po stronie Wykonawcy. 

3. W przypadku konieczności zakupu części w cenach przekraczających ceny 

rynkowe Zamawiający przed wykonaniem usługi może zażądać od Wykonawcy 

przedstawienia dokumentów, które były podstawą do ustalenia kosztorysu 

naprawy. 

4. Wykonawca wykonuje usługę w terminie do 72 godzin licząc od chwili przejęcia 

samochodu celem wykonania zlecenia. 

5. Jeżeli wykonawca wykaże, że wymagana część nie może być dostarczona w 

terminie umożliwiającym wykonanie usługi w czasie 72 godzin, dopuszcza się 

wydłużenie terminu naprawy, o którym mowa w par. 2 ust 4 za pisemną zgodą 

Zamawiającego. 

6. Normy czasu pracy na wykonanie określonych napraw oparte będą o normy ___. 

7. Przedłużenie terminu naprawy może nastąpić z przyczyn technologicznych lub 

charakteru naprawy, po wcześniejszym pisemnym uzgodnieniu z Zamawiającym. 

8. Z chwilą przyjęcia pojazdu Zamawiającego do obsługi lub naprawy Wykonawca 

ponosi wszelkie ryzyko związane z uszkodzeniem, zniszczeniem, 

zdekompletowaniem pojazdu oraz należytym zabezpieczeniem pojazdu przed 

kradzieżą. 

9. W sytuacji awarii uniemożliwiającej poruszanie się samochodu służbowego w 

terenie lub na trasie, Wykonawca jest zobowiązany do przetransportowania go na 

lawecie do warsztatu. 
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10. Transport pojazdu lawetą nie dotyczy pojazdów posiadających ubezpieczenie 

assistance, w tym przypadku Wykonawca zobowiązuje się do odbioru 

dostarczonego pojazdu w warsztacie. 

11. Części zamienne podlegają gwarancji w zakresie udzielonym przez producenta. 

12. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do wysokości określonych 

w kosztorysie kosztów naprawy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

weryfikacji kosztorysu przez uprawnionego rzeczoznawcę wpisanego na listę 

rzeczoznawców samochodowych określonej przez Ministerstwo Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej. 

13. W przypadku stwierdzenia przez uprawnionego rzeczoznawcę nieprawidłowości 

wyceny kosztów naprawy przedstawionej w kosztorysie przez Wykonawcę, 

Wykonawca obniży koszty naprawy zgodne z opinią uprawnionego rzeczoznawcy. 

W takim przypadku koszt ekspertyzy sporządzonej przez uprawnionego 

rzeczoznawcę na zlecenie Zamawiającego obciąża Wykonawcę. 

 

§ 3 

Termin wykonania zamówienia 

Umowa obowiązuje od dnia ___ __ ___ do dnia 31.12.2022 roku. 

Umowa ulegnie wcześniejszemu rozwiązaniu w przypadku wykorzystania całości 

kwoty przeznaczonej na realizację zadania, określonej w  § 4 punkt 7 i 8 niniejszej 

umowy 

 

§ 4 

Warunki płatności 

1. Za każdą wykonaną zgodnie ze zleceniem usługę związaną z naprawą pojazdów, 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie obliczone na podstawie normy 

czasu pracy na wykonanie określonej naprawy i stawki roboczogodziny w 

wysokości ___ zł brutto, zgodnie z formularzem ofertowym Wykonawcy z dnia ___ 

___ ___ r., stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

2. Za transport lawetą samochodu, który uległ awarii Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy wynagrodzenie obliczone na podstawie przejechanych kilometrów 

oraz stawki za 1 km transportu samochodu lawetą w wysokości___ zł brutto, 

zgodnie z formularzem ofertowym Wykonawcy z dnia ___ ___ ___, stanowiącym 

załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

3. Wynagrodzenie za transport pojazdu lawetą nie dotyczy pojazdów posiadających 

ubezpieczenie assistance, w tym przypadku Wykonawca zobowiązuje się do 

odbioru dostarczonego pojazdu w warsztacie. 

4. W okresie obowiązywania umowy ceny określone w formularzu ofertowym 

stanowiącym załącznik nr 2 do umowy nie ulegną zmianie. 
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5. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy będzie wypłacane na podstawie 

poprawnie wystawionej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego 

faktury. 

6. Płatności będą dokonywane w terminie 14 dni, licząc od dnia dostarczenia 

prawidłowo wystawionej faktury. Przelew należności zostanie dokonany na konto 

Wykonawcy wskazane na fakturze. Koszty przelewu pokrywa Zamawiający. 

7. Szacunkowe maksymalne wynagrodzenie wykonawcy w okresie trwania umowy 

wyniesie 750 roboczogodzin x stawka roboczogodziny w wysokości ___ zł brutto, 

zgodnie z formularzem ofertowym Wykonawcy = ………………… złotych brutto. 

8. Szacunkowa maksymalna wartość części użytych do napraw w okresie trwania 

umowy wynosi 90 000,00 złotych brutto. 

 

§ 5 

Warunki gwarancji 

1. Wykonawca udziela 12 miesięcy gwarancji na wykonywane usługi. 

2. Części zamienne podlegają gwarancji w zakresie udzielonym przez producenta. 

 

§ 6 

Kary umowne 

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się 

zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) w wysokości 0,5% wartości brutto usługi niewykonanej w terminie, o którym 

mowa w § 2 ust. 5 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

2) W wysokości 0,5% wartości brutto usługi za każdy dzień opóźnienia w realizacji 

naprawy gwarancyjnej lub wymiany wadliwych części zamiennych i materiałów 

w stosunku do terminu określonego w § 5 ust. 2. 

2. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, 

Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

Kodeksu Cywilnego do wysokości poniesionej szkody. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od naliczenia kar umownych w 

przypadku opóźnienia w realizacji świadczenia, spowodowanego wystąpieniem 

niezawinionych okoliczności, niezależnych od Wykonawcy, którym nie mógł 

zapobiec przy zachowaniu należytej staranności. 

1) w takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie pisemnie 

poinformować Zamawiającego o przyczynach opóźnienia i określić 

prawdopodobny czas opóźnienia, 

2) Zamawiający może wyznaczyć dodatkowy termin na wykonanie umowy, a w 

razie jego bezskutecznego upływu może żądać zapłaty kary umownej, należnej 

za okres od dnia powstania opóźnienia jak i również odstąpić od umowy, 

zachowując roszczenie o zapłatę kar umownych. 
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§ 7 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy: 

1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, 

2) Zamawiający nie dysponuje środkami budżetowymi w wysokości niezbędnej do 

zapłacenia Wykonawcy wynagrodzenia, 

3) Wykonawca zaprzestanie prowadzenia działalności lub zostanie wszczęte 

wobec Wykonawcy postępowanie likwidacyjne, 

4) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

5) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych 

przyczyn oraz nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego 

na piśmie. 

2. Zamawiający może również odstąpić od umowy w przypadku: 

1) co najmniej dwukrotnego niewykonywania lub stwierdzenia nienależytego 

wykonywania usług serwisowych przez Wykonawcę, 

2) co najmniej dwukrotnego stwierdzenia przez uprawnionego rzeczoznawcę 

nieprawidłowości wyceny kosztów naprawy przedstawionej w kosztorysie 

przez Wykonawcę w sytuacji, o której mowa w § 2 ust. 13. 

3. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

informacji o okolicznościach wskazanych w ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu. 

 

§ 8 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany do umowy mogą być wprowadzane za obopólną zgodą w formie 

pisemnej w trybie aneksu, który po podpisaniu przez strony stanowić będzie 

integralną część umowy. 

 

§ 9 

Spory wynikłe w trakcie wykonywania niniejszej umowy strony zobowiązują się 

poddać rozstrzygnięciu Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 10 

Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa 

egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

§ 11 

Integralną częścią umowy są następujące załączniki: 
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1) Wykaz samochodów z podanym przebiegiem i terminem objęcia umową 

2) Formularz ofertowy Wykonawcy. 

 

 

 

 

Wykonawca        Zamawiający 


