
P r o j e k t  u m o w y       Załącznik nr 3 

 

 

U M O W A  

nr …………….. 

zawarta w Gdyni w dniu …………….. 2020 roku  

pomiędzy: 

Skarbem Państwa - Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni z siedzibą w Gdyni (kod pocztowy 81-
338), przy ul. Bernarda Chrzanowskiego 10, NIP 586-001-49-32, zwanym  
w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 
 
 …………………………………………………………….. 
 przy kontrasygnacie ................................ 

a: 
 

 ……………………………………………………… z siedzibą  
  
w …………………………………………………… 
 zarejestrowanym w (Sąd-Nr KRS/Urząd – wpis do centralnej ewidencji działalności gospodarczej) 

1)  w przypadku spółek prawa handlowego - art. 206, 230 i 374  Kodeksu spółek  handlowych 
2)  w przypadku s.c. - imiona i nazwiska wspólników, nazwy i adresy prowadzania działalności 

gospodarczej, NIP, REGON 
3)  w przypadku osób fizycznych – imię i nazwisko, nazwa i adres prowadzania działalności 

gospodarczej, NIP, REGON 
 
zwanym w dalszej treści umowy  „Wykonawcą” , reprezentowanym przez: 
 
1. ………………………………………… 
2. …………………………………………. 

W następstwie wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej po przeprowadzeniu postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: 

Świadczenie usług polegających na wykonywaniu przeglądów gwarancyjnych,  pogwarancyjnych i 

napraw samochodów marki Ford, w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (ustawy 

nie stosuje się),  podpisano umowę o następującej treści: 

 
§ 1 

Przedmiot umowy  

 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług polegających na wykonywaniu przeglądów 

gwarancyjnych, pogwarancyjnych i napraw samochodów marki Ford eksploatowanych przez 
Urząd Morski w Gdyni, zgodnie ze szczegółowym wykazem samochodów stanowiącym załącznik 
nr 2 do niniejszej umowy. 

2. Wszelkie usługi serwisowe wykonywane będą przez autoryzowane stacje obsługi przy 
zastosowaniu technologii producenta samochodów objętych niniejszą umową i przy użyciu 
oryginalnych części zamiennych oraz olejów i płynów technicznych rekomendowanych przez tegoż 
producenta. 



3.  Miejscem świadczenia usług będzie autoryzowana stacja obsługi zlokalizowana w 
……………………………… oraz sieć autoryzowanych stacji obsługi, których wykaz stanowi załącznik nr 3 
do niniejszej umowy. Wykonawca staje się koordynatorem obsługi technicznej pojazdów 
Zamawiającego w kontaktach z w/w siecią autoryzowanych stacji obsługi. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w wykazie pojazdów, o którym mowa w ust. 1, w 
tym zmiany ilości pojazdów objętych naprawami i przeglądami. Ewentualne zmiany polegające 
dopisaniu lub wykreśleniu pojazdów z wykazu zostaną przekazane Wykonawcy w formie pisemnej 
a wykaz zostanie odpowiednio zmodyfikowany i podpisany przez obie strony. Modyfikacja wykazu 
pojazdów nie stanowi zmiany umowy wymagającej sporządzenia aneksu do niniejszej umowy. 
Zmiany powyższe nie naruszają postanowień ust. 5 . 

5. Niniejszą umowę strony zawierają na okres od dnia podpisania do chwili wyczerpania 
maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w  § 3 ust. 1 umowy, nie dłużej jednak niż do 
12 miesięcy od dnia podpisania umowy.  

6. Wykonawca gwarantuje, iż zaoferowana jednorodna stawka za jedną roboczogodzinę pracy 
serwisu oraz rabat na oryginalne części zamienne pozostaną niezmienne w okresie 
obowiązywania niniejszej umowy. System rozliczania usług oparty będzie na rzeczywistych 
kosztach związanych ze świadczeniem usług w sieci autoryzowanych stacji obsługi producenta 
samochodów z uwzględnieniem: 
- znormalizowanych i jednolitych norm czasowych czynności serwisowych wg katalogów 
producenta; 
- znormalizowanych norm czasowych na nieskatalogowane czynności serwisowe; 
- jednolitych cen części zamiennych we wszystkich miejscach świadczenia usług, o których mowa 
w ust. 3. 

 
§ 2 

Warunki świadczenia usługi 

 
1. Upoważnionym do odbioru zgłaszanych potrzeb serwisowych Zamawiającego w zakresie 

określonym niniejszą umową jest przedstawiciel Wykonawcy……….. 
2. Do akceptowania zakresów napraw i zleceń obsługi upoważniony jest przedstawiciel 

Zamawiającego…………………… 
3. Wykonanie obsługi serwisowej może nastąpić każdorazowo wyłącznie na podstawie otrzymanej 

przez Wykonawcę autoryzacji dla wskazanego i uzgodnionego dwustronnie zakresu zlecenia.  
4. Wykonawca zobowiązany jest do wypełniania rejestru przeglądów w dostarczonej wraz z 

pojazdem książce gwarancyjnej Ford zgodnie z harmonogramem przeglądów. 
5. Przeglądy i naprawy poszczególnych pojazdów będą wykonywane w terminach uzgodnionych 

każdorazowo przez Strony, przy czym termin przyjęcia samochodu przez autoryzowany serwis nie 
może być dłuższy niż 4 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego takiej potrzeby. 

6. Wykonywanie przeglądów i napraw następować będzie na podstawie zleceń składanych 
Wykonawcy przez Zamawiającego. W zamówieniu telefonicznym lub przesłanym e-mailem 
Zamawiający wskaże rodzaj i zakres usługi oraz dane samochodu, którego dotyczy zlecenie -  
zgodnie ze szczegółowym wykazem pojazdów (załącznik nr 2 do niniejszej umowy). 

7. Po wykonaniu zleconej usługi przedstawiciel Zamawiającego, po upewnieniu się, że wszystkie 
prace zostały rzetelnie wykonane, zobowiązany jest podpisać protokół odbioru pojazdu. 

 

 
§ 3 

Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki płatności 

 



1. Zamawiający za realizację niniejszego przedmiotu umowy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w 
maksymalnej wysokości ………..zł brutto (słownie: ……………..), w tym podatek VAT w stawce   …  
%. 

2. Zamawiający zastrzega, że wartość rzeczywistych potrzeb może być mniejsza i w takim 
przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne  roszczenia wobec Zamawiającego. 

3. Na wynagrodzenie Wykonawcy, składa się wynagrodzenie brutto za jednostkowe przeglądy i 
naprawy, które obejmują koszty robocizny oraz koszty niezbędnych części zamiennych i 
materiałów eksploatacyjnych z uwzględnieniem ust. 6.  

4. Strony ustalają, że ceny detaliczne części zamiennych będące podstawą do zastosowania stałego 
rabatu będą zgodne z cennikami obowiązującymi u Wykonawcy na dzień wystawienia przez 
Zamawiającego zlecenia usługi. 

5. Koszt jednej roboczogodziny pracy serwisu wynosi ………… zł (słownie……………………………) i nie 
będzie podlegał zmianie w całym okresie obowiązywania umowy. Stawka ta będzie stała i 
jednorodna we wszystkich miejscach świadczenia usług serwisowych, o których mowa w  § 1 ust. 
3 umowy. 

6. Wykonawca udziela Zamawiającemu stałego rabatu na oryginalne części zamienne w wysokości 
nie mniejszej niż……….% od cen detalicznych, o których mowa w ust. 4.         

7. Faktury za poszczególne usługi będą płatne przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy 
przelewem, w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury – z rachunku bankowego 
Zamawiającego na, wskazany na fakturze, rachunek bankowy. 

8. Faktury za poszczególne usługi będą zawierały koszty i informacje dotyczące ilości 
roboczogodzin, wykonanych czynności oraz użytych części zamiennych i materiałów 
eksploatacyjnych. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zapłacenia faktury za wykonana usługę dopiero po 
sprawdzeniu zgodności wykonanej usługi ze złożonym Wykonawcy zleceniem, jednak nie 
później, niż w terminie określonym w ust. 7. 

10. Oświadczamy ze jesteśmy płatnikami podatku VAT i posiadamy następujące numery identyfikacji 
podatkowej:  
a) Zamawiający: PL 5860014932 

       b)   Wykonawca:  ………………. 
11. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią 

wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy. 
12. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego. 
 

 
§ 4 

Gwarancja jakości, reklamacje, odpowiedzialność Wykonawcy 

 
1. Termin obowiązywania gwarancji na zamontowane części i wykonane naprawy wynosi 12 

miesięcy od dnia wykonania usługi (za wyjątkiem części i napraw elementów podlegających 
zużyciu w czasie normalnej eksploatacji). 

2. Wykonawca będzie stosował tylko oryginalne i inne dopuszczone przez producenta części 
zamienne oraz materiały eksploatacyjne spełniające normy zalecane przez producentów 
pojazdów. 

3. Każda autoryzowana stacja obsługi świadcząca usługi serwisowe wynikające z niniejszej umowy 
ponosi pełna odpowiedzialność wobec Zamawiającego z tytułu jakości wykonanej usługi. W 
przypadku nienależytego wykonania przeglądu lub naprawy Zamawiający powiadomi o tym 
fakcie Wykonawcę, który zobowiązuje się do ponownego wykonania przeglądu lub naprawy na 
własny koszt w terminie do 5 dni od złożenia powiadomienia. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do należytego przechowywania przez 24 godziny na dobę 
przyjętych do wykonania usług serwisowych samochodów Wykonawcy objętych niniejszą 
umową. 



5. Od chwili przekazania samochodu przez kierującego nim pracownika Wykonawcy do 
autoryzowanej stacji obsługi celem świadczenia usług serwisowych wynikających z niniejszej 
umowy, do czasu zwrotu samochodu, pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w pojeździe 
ponosi Wykonawca. 

 
§ 5 

Opóźnienie Wykonawcy, kary umowne i odstąpienie od umowy 
 
1. W przypadku, gdy opóźnienie Wykonawcy w spełnieniu świadczenia w całości lub w części wynosi 

co najmniej 30 dni, Zamawiający może odstąpić od Umowy, zachowując roszczenie o zapłatę kar 
umownych o których mowa w ust. 4 lit. c). 

2. W przypadku nienależytego naliczenia (zawyżenia) na fakturze ilości roboczogodzin za 
poszczególne operacje wynikających ze znormalizowanych i jednolitych norm czasowych 
czynności serwisowych wg katalogów producenta oraz znormalizowanych norm czasowych na 
nieskatalogowane czynności serwisowe , o których mowa w § 1 ust. 6 umowy, nienależytego 
naliczenia (zawyżenia) cen części i materiałów, o których mowa w § 3 ust. 4 i 6 umowy albo 
wystąpieniu niezgodności wykonanej usługi ze złożonym zleceniem, Zamawiający wyznaczy 
Wykonawcy dodatkowy termin na wykonanie Umowy (korektę faktur, poprawne wykonanie 
zlecenia), a w razie jego bezskutecznego upływu, może żądać zapłaty kary umownej, o której 
mowa w ust. 4 lit c). 

3. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania z zastrzeżeniem postanowień ust. 
5 niniejszego paragrafu są kary umowne. 

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za opóźnienie w wykonaniu zlecenia serwisowego w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 5 w 

wysokości 5 %  częściowego wynagrodzenia umownego brutto z każdy dzień opóźnienia 
wynikającego z nieterminowego wykonania usługi, za każdy  dzień opóźnienia, w wysokości 
łącznej nie większej niż 50% wartości poszczególnego zlecenia; 

b)  za opóźnienie w ponownym wykonaniu zlecenia, o którym mowa w § 4 ust. 3 umowy, w 
wysokości 0,2 %  wynagrodzenia umownego brutto (o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy), za 
każdy  dzień opóźnienia, licząc od terminu o którym mowa w § 4 ust. 3 umowy, 

c) za niewykonanie usługi zgodnie z umową, w wysokości 10 % jej  wartości brutto (o którym 
mowa w  § 3  ust. 1  umowy)., 

d) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy  w 
wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto (o którym mowa w  § 3  ust. 1  umowy). 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych - do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

6. Termin płatności za naliczone kary umowne, o których mowa w niniejszej umowie, wynosi do 7 
dni od otrzymania przez Wykonawcę noty księgowej obciążeniowej wystawionej przez 
Zamawiającego. 

7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn       zależnych 
od Zamawiającego, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, chyba, że zachodzą 
okoliczności, o których ust. 9 lub 10 niniejszego paragrafu. 

8. Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 
9. Jedna ze Stron umowy, niezależnie od pozostałych praw przysługujących jej w związku  

z naruszeniem przez drugą Stronę postanowień niniejszej umowy, może odstąpić od umowy za 
pisemnym powiadomieniem drugiej  Strony, gdy wobec drugiej Strony otwarta zostanie likwidacja 
lub złożony zostanie wniosek o ogłoszenie jej upadłości;   

10. W razie wystąpienia 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 powyższych 
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu 
z tytułu wykonanej części umowy. 



 
 
 
 

§ 6 
Zmiany umowy 

 
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w stosunku do treści oferty 

Wykonawcy. Wprowadzone zmiany mogą dotyczyć: 

a) zmian, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które są korzystne 
dla Zamawiającego; 

b) zmian doprecyzowujących treść umowy, jeżeli potrzeba ich wprowadzenia wynika z 
rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana 
będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej 
interpretacji jej zapisów; 

c) zmian w zakresie wymogów stawianych przez Zamawiającego dotyczących świadczenia 
usługi, w szczególności w sytuacji, gdy ze względu na zmianę przepisów prawa lub z innych 
przyczyn o charakterze obiektywnym nie będzie możliwe spełnienie przez Wykonawcę tych 
wymogów lub konieczne będzie spełnienie wymogów dodatkowych; 

d) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, wynikającej ze zmiany przepisów prawa, w tym 
przepisów dot. stawki podatku VAT; 

e) zmiany postanowień umowy dotyczące weryfikacji reklamacji, jeżeli są korzystne dla 
Zamawiającego 

2. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej, w postaci aneksu, pod 
rygorem nieważności. 

 

 
§ 7 

Postanowienia końcowe 

 
1. Ewentualne spory, które mogą wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, Strony rozstrzygać 

będą polubownie, a dopiero po wyczerpaniu takiej możliwości na drodze sądowej – właściwym 
jest sąd siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowania mają odpowiednie przepisy 
Kodeksu cywilnego oraz zapisy pakietu serwisowego dla klientów biznesowych obowiązujące w 
sieci dilerskiej marki Ford, w zakresie nie  sprzecznym z zapisami niniejszej umowy. 

3. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i dwóch dla 
Zamawiającego. 

4. Integralną częścią umowy są: 
- druk oferty Wykonawcy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy; 
- szczegółowy wykaz samochodów, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy; 
- wykaz autoryzowanych stacji obsługi, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej umowy; 

 
 

Zamawiający        Wykonawca 

 

 

 
 

 
 



 
 


