Załącznik nr 6 do SIWZ: WG / PN – 02 / 2019

Umowa nr WZ / 2019 / WG / ………
na najem długoterminowy dwóch samochodów osobowych dla Urzędu PGRP

Zawarta…………… 2019 r. w Warszawie pomiędzy:
Skarbem Państwa – Urzędem Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą pod adresem:
00-682 Warszawa, ul. Hoża 76/78, posługującym się numerem NIP: 5262883664, reprezentowanym przez Pana
……………………….…………., działającego na podstawie pełnomocnictwa nr …………… z dnia …………
roku, którego kopia stanowi Załącznik nr 1 do Umowy, zwanym dalej „Zamawiającym”
a
……………………………………………………………………………………………………..., zwanym
dalej „Wykonawcą”
- zwanymi dalej łącznie „Stronami”,
o następującej treści:

§1
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest odpłatny najem 2 szt. fabrycznie nowych, nieużywanych samochodów marki
…………………………. (w dalszej części umowy zwanych również „pojazdami”), wyprodukowanych
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą rozpoczęcia najmu, a także świadczenie usług serwisowych i innych
usług określonych w Umowie.
2. Specyfikacja samochodu i jego wyposażenia oraz szczegółowe zasady realizacji Umowy, w tym zasady realizacji
usług obsługi serwisowej, zostały określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia, zwanym dalej „OPZ”,
stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy.
§2
Termin realizacji Umowy
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony. Okres najmu samochodów - 36 miesięcy, będzie liczony od daty
odbioru ostatniego z samochodów potwierdzonego protokołem zdawczo - odbiorczym podpisanym przez
strony bez uwag i zastrzeżeń, jednakże Umowa wygasa po upływie 48 miesięcy, niezależnie od tego,
kiedy nastąpił odbiór któregokolwiek z samochodów.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego (przy ul. Hożej 76/78 w Warszawie),
dwa samochody wraz z dokumentami, o których mowa w § 5 ust. 8 oraz wyposażeniem, o którym mowa
w OPZ w terminie ……..……. dni od dnia podpisania Umowy.
§3
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Maksymalne wynagrodzenie z tytułu należytego wykonania przedmiotu Umowy wynosi:
brutto ………………. zł (słownie: ………………………………………..……………………….),
w tym kwota netto ………………. zł (słownie:……………….…………………………………….),
oraz należny podatek VAT w kwocie: ……………. zł (słownie:………………………..…………..).
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2. Wynagrodzenie płatne jest miesięcznie z dołu. Miesięczne wynagrodzenie stanowi zryczałtowaną opłatę,
na którą składa się czynsz najmu z tytułu używania pojazdu oraz opłata z tytułu zapewnienia przez Wykonawcę
możliwości korzystania z usług serwisowych i innych usług, o których mowa w Umowie. Miesięczne
wynagrodzenie zawiera wartość wszystkich usług i kosztów składających się na realizację Umowy.
3. Miesięczne wynagrodzenie z tytułu należytego wykonania przedmiotu Umowy wynosi:
brutto ………………. zł (słownie: …………………….………………..………………………….),
w tym kwota netto ………………. zł (słownie:…………………………………………………….),
oraz należny podatek.
4. Jeżeli okres najmu nie obejmuje pełnego miesiąca, wówczas wynagrodzenie należne Wykonawcy w tym
miesiącu ustala się proporcjonalnie, przyjmując, że jednemu dniowi świadczenia w tym miesiącu usługi
odpowiada 1/30 (słownie: jedna trzydziesta) wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 3.
5. Jeżeli w którymkolwiek okresie trwania najmu Wykonawca nie udostępni Zamawiającemu, wbrew swojemu
zobowiązaniu, któregokolwiek pojazdu lub pojazdu zastępczego, wynagrodzenie za ten okres będzie wynosiło
połowę kwoty, o której mowa w ust. 3. Jeżeli w którymkolwiek okresie trwania najmu Wykonawca
nie udostępni Zamawiającemu, wbrew swojemu zobowiązaniu, żadnego pojazdu lub pojazdu zastępczego,
Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za ten okres. Za okres udostępnienia zamawiającemu samochodu
zastępczego wynagrodzenie Wykonawcy, począwszy od siódmego dnia udostępnienia samochodu
zastępczego, podlega zmniejszeniu o 1/5 kwoty, o której mowa w ust. 3, za każdy udostępniony samochód
zastępczy nie spełniający wszystkich wymogów samochodu, o którym mowa w § 1.
6. Miesięczne wynagrodzenie płatne będzie w terminie 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury.
7. Miesięczne wynagrodzenie nie obejmuje opłat za przekroczenie limitu kilometrów, które będą rozliczane
odrębnie, odpowiednio po zakończeniu obowiązywania Umowy zgodnie z § 10 ust. 3.st
8. Faktura za dany miesiąc najmu będzie wystawiona najwcześniej w pierwszym dniu następnego miesiąca
i przesyłana na adres Zamawiającego wskazany w komparycji Umowy. Zamawiający wyraża zgodę
na przesłanie faktur VAT w formie elektronicznej. Faktury zostaną wysłane z adresu mailowego Wykonawcy:
……………@..................................... na adres mailowy Zamawiającego: eFaktury@prokuratoria.gov.pl
lub poprzez platformę PEF Infinite IT Solutions.
9. Kwota, o której mowa w ust. 3, jest stała w całym okresie obowiązywania Umowy i nie podlega zmianie,
z wyjątkiem przypadków określonych w § 11 ust. 6 pkt 3 Umowy.
10. Miesięczne wynagrodzenie będzie płatne przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy wskazany
na fakturze. Jako datę zapłaty faktury rozumie się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
11. Podstawą do wystawienia pierwszej faktury przez Wykonawcę po upływie miesiąca trwania najmu jest
przekazanie samochodów na zasadach określonych w § 5 Umowy, potwierdzone protokołem
zdawczo-odbiorczym bez uwag i zastrzeżeń, o którym mowa w § 5 ust. 5-7 umowy.
§4
Osoby do kontaktu oraz odpowiedzialne za realizację Umowy.
1. Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za realizację Umowy, w tym za dokonanie odbioru
samochodu i wyposażenia zgodnie z § 5, jest
pan ……...…………….., tel.: ………………, e-mail: ……………………………………… lub
pan ……...…………….., tel.: ………………, e-mail: ……………………………………….….
2. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Wykonawcy, w tym za wydanie samochodu
i wyposażenia zgodnie z § 5, jest
pan …………………..…………….., tel.: ………………, e-mail: …………………..………….
3. Zgłoszenie awarii lub innej nieprawidłowości w działaniu wynajmowanego samochodu dokonywane będzie
przez Zamawiającego pocztą elektroniczną, na adres wskazany przez Wykonawcę w dokumencie
gwarancyjnym, z kopią do wiadomości Wykonawcy.
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4. W sytuacjach nagłych, które wymagają niezwłocznego przekazania drugiej Stronie informacji istotnych
z punktu widzenia realizacji Umowy, dopuszcza się telefoniczne porozumiewanie się Stron, przy czym treść
przekazanych informacji powinna zostać następnie niezwłocznie przekazana również za pośrednictwem
poczty elektronicznej.
5. Korespondencję i faktury należy kierować na wskazane adresy:
1) Dla Zamawiającego:
Adres: …………………………….., Tel.:………………. e-mail:…………………………;
2) Dla Wykonawcy:
Adres: ..………………………, Telefon:……………e-mail: ……………………
6. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz danych teleadresowych, o których mowa w ust. 5, nie stanowi
zmiany Umowy, ale wymaga pisemnego poinformowania drugiej Strony.
7. Pisma Stron oraz zawiadomienia, zapytania lub informacje dotyczące Umowy muszą zawierać jej tytuł i numer.
§5
Sposób realizacji Umowy
1. Samochód może być używany przez Zamawiającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej
granicami w Unii Europejskiej.
2. Usługi serwisowe świadczone będą przez Wykonawcę wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
w mieście siedziby Zamawiającego i wszystkich miastach wojewódzkich.
3. W przypadku awarii samochodu, Wykonawca zapewni usługę Assistance zgodnie z § 6 Umowy.
4. Strony ustalają, iż samochody będą przekazane Zamawiającemu w jego siedzibie lub, po wyrażeniu zgody przez
Zamawiającego, w innym miejscu, z zastrzeżeniem, iż Wykonawca poinformuje Zamawiającego o dacie
przekazania pojazdu na co najmniej 5 dni przed tą datą, a przekazanie pojazdu nastąpi nie później niż
w terminie określonym w § 2 ust. 2.
5. Przekazanie samochodu Zamawiającemu i jego zwrot Wykonawcy będzie każdorazowo potwierdzane
protokołem zdawczo – odbiorczymi stanowiącym Załącznik nr 4 do Umowy.
6. Protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w ust. 5 będzie zawierać w szczególności: opis samochodu
(numer rejestracyjny, datę produkcji, numer VIN, stan licznika, dane Zamawiającego i Wykonawcy) oraz datę
odbioru.
7. Przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego Zamawiający sprawdzi ogólny stan samochodu i upewni
się, że pojazd i jego wyposażenie są zgodne ze specyfikacją techniczną, w stanie wolnym od wad oraz że brak
jest widocznych usterek..
8. Wraz z przekazaniem samochodu, Wykonawca przekaże Zamawiającemu dowód rejestracyjny, dwa komplety
kluczyków, piloty, polisę potwierdzającą zawarcie umowy ubezpieczenia OC, AC i NNW, instrukcję obsługi
w języku polskim, kopię wyciągu ze świadectwa homologacji oraz potwierdzoną przez Wykonawcę
za zgodność z oryginałem kopię karty pojazdu.
9. Samochód w chwili wydania Zamawiającemu będzie zatankowany właściwym paliwem w ilości min. 10 litrów.
10. W przypadku, gdy samochód ma jakiekolwiek wady lub nie spełnia wymogów określonych w Załączniku
nr 3 do Umowy lub nie przekazano któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w ust. 8, Zamawiający
odmówi odbioru pojazdu.
11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10 Wykonawca jest zobowiązany do przekazania samochodu wolnego
od wad i spełniającego wymogi określone w Załączniku nr 3 do Umowy, wraz z dokumentami, o których
mowa w ust. 8 w terminie 7 dni roboczych liczonych od dnia odmowy odbioru pojazdu, przy czym wykonanie
tego obowiązku nie zwalnia go z odpowiedzialności za zwłokę, jeżeli przekazanie samochodu nie nastąpi
w terminie określonym w § 2 ust. 2.
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12. Zamawiający zobowiązuje się korzystać z samochodu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa dotyczącymi użytkowania samochodu i dróg, warunkami i normami technicznymi
oraz eksploatacyjnymi, określonymi przez producenta samochodu oraz jego przeznaczeniem i wyposażeniem.
13. Zamawiający jest zobowiązany do uzyskania zgody Wykonawcy na dokonanie jakichkolwiek zmian
w samochodzie, w tym zainstalowanie dodatkowego wyposażenia lub oklejenia samochodu, chyba że nie
będzie to naruszało substancji pojazdu i będzie możliwe przywrócenie stanu pierwotnego.
14. Dokonanie przez Zamawiającego zmian pojazdu bez zgody Wykonawcy, skutkować będzie obciążeniem
Zamawiającego po zakończeniu Umowy kosztami ich przywrócenia do stanu pierwotnego. To samo dotyczy
zmian dokonanych za zgodą Wykonawcy, chyba że Wykonawca podejmie decyzję o ich zachowaniu.
15. Zamawiający ponosi następujące koszty i opłaty związane z używaniem samochodu tj. koszty:
1) paliwa, płynu AdBlue i płynu do spryskiwaczy;
2) naprawy uszkodzeń wynikających z nieprawidłowej eksploatacji pojazdu w tym zastosowania
niewłaściwego paliwa, uszkodzeń mechanicznych itp., o ile nie mogą one być pokryte z ubezpieczenia
pojazdu, przy czym opinia warsztatu autoryzowanego przez producenta pojazdu, w którym samochód jest
serwisowany, wskazanego przez Wykonawcę, co do konieczności wymiany/naprawy części lub naprawy
uszkodzeń jest dla Stron wiążąca;
3) mycia, polerowania samochodu i czyszczenia wnętrza samochodu;
4) naprawy wykładzin wewnętrznych, z wyjątkiem uszkodzeń wynikających z ich naturalnego zużycia;
5) montażu, naprawy lub wymiany urządzeń nie stanowiących pierwotnego wyposażenia samochodu,
zamontowanych przez Zamawiającego (dotyczy również oznakowania samochodu po uzyskaniu zgody
Wykonawcy, o której mowa w ust. 13);
6) opłat parkingowych lub garażowania, płatnych dróg i autostrad.
16. Wykonawca ponosi koszty wymiany oleju, płynu hamulcowego i innych płynów technicznych (koszt
robocizny i materiałów eksploatacyjnych).
17. Wykonawca, zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zamawiającego następujących Usług i ponoszenia
kosztów:
1) utrzymania samochodu w ruchu, gwarancja mobilności;
2) przeglądów i napraw (koszt robocizny oraz materiałów i części) z wyłączeniem ust. 15 pkt 2 i 4;
3) ubezpieczenia pojazdu oraz czynności związanych z zapewnieniem ubezpieczenia oraz likwidacją szkód ;
4) zapewniania Zamawiającemu samochodu zastępczego w ramach usługi Assistance zgodnie
z postanowieniami § 6 Umowy;
5) zapewniania pomocy we wszelkich sprawach związanych z obsługą samochodu;
6) usług konserwacyjnych i przeglądów dokonywanych z częstotliwością i w zakresie zalecanym przez
producenta samochodu lub obowiązujące przepisy prawa, przy czym o planowanym przeglądzie
Wykonawca informuje Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem tj. wynoszącym co najmniej
14 dni. Jeżeli o zbliżającym się przeglądzie okresowym/serwisie, informuje użytkownika system
komputerowy w samochodzie, w takim przypadku użytkownik niezwłocznie informuje o tym fakcie
Wykonawcę, który umówi przegląd;
7) napraw usterek i uszkodzeń powstałych w trakcie eksploatacji zgodnej z przeznaczeniem samochodu
i będących wynikiem uszkodzeń mechanicznych, z zastrzeżeniem ust. 15 pkt 2.
18. Czynności, o których mowa w ust. 17 pkt 2 i 6-8, wykonywane będą wyłącznie w warsztatach i punktach
obsługi serwisowej wskazanych przez Wykonawcę na jego koszt.
19. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu informacji dotyczących eksploatacji
samochodu w zakresie wykonanych przeglądów, napraw bieżących i powypadkowych.
20. Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o wszelkich usterkach i uszkodzeniach powstałych
w samochodzie.
21. Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o utracie dowodu rejestracyjnego, kluczyków, pilotów,
tablic rejestracyjnych lub innych części składowych samochodu.
22. W przypadku, gdy utrata rzeczy, o których mowa w ust. 21, nastąpiła z winy Zamawiającego, Wykonawca
dokona ich wymiany na koszt Zamawiającego.
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23. Strony przyjmują, iż łączny przebieg dla każdego samochodu nie przekroczy 75 tysięcy kilometrów
w okresie trwania najmu. Do limitu tego nie wlicza się przebiegu powstałego od momentu przekazania pojazdu
Wykonawcy (np. celem dokonania przeglądu) do momentu jego odbioru przez Zamawiającego.
24. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy raporty zawierające aktualny stan licznika samochodu
nie rzadziej niż co sześć miesięcy oraz każdorazowo przed przekazaniem samochodu Wykonawcy (np. celem
dokonania przeglądu) i po jego odbiorze od Wykonawcy.
25. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o uszkodzeniu lub awarii licznika kilometrów niezwłocznie jednak
nie później niż w terminie 24 godzin od wystąpienia uszkodzenia lub awarii.
26. Niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w ust. 25 skutkować będzie określeniem przez Wykonawcę
przebiegu pojazdu, przy uwzględnieniu średniego przebiegu w wymiarze 110 kilometrów dziennie, licząc
od ostatniego – potwierdzonego pisemnie – wskazania licznika wynikającego z raportu, o którym mowa
w ust. 24, lub od początku używania samochodu, jeśli uszkodzenie lub awaria licznika nastąpiły przed
złożeniem pierwszego raportu, o którym mowa w ust. 24.
27. W przypadku kasacji lub utraty samochodu, na potrzeby dokonania rozliczenia końcowego, Strony przyjmą
ostatni znany odczyt licznika kilometrów.
28. Zamawiający jest zobowiązany do terminowego stawiania się do wszelkich przeglądów i konserwacji
samochodu określonych przez producenta, w tym czynności wymaganych przepisami prawa, a także
do niezwłocznego poinformowania Wykonawcy o konieczności dokonania napraw i remontów niezbędnych
do utrzymania samochodu w dobrym stanie technicznym.
29. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących
podwykonawców wskazanych w ofercie, a także przekazać informacje, w takim samym zakresie jak wymagane
w ofercie, na temat nowych podwykonawców, którym zamierza powierzyć realizację zamówienia. Informacje
na temat nowych podwykonawców oraz o zamiarze rezygnacji z dotychczasowego podwykonawcy
Wykonawca jest zobowiązany przekazać nie później niż na 3 dni przed – odpowiednio – zawarciem umowy
z nowym podwykonawcą lub rezygnacji z dotychczasowego podwykonawcy.
30. 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
spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany, nie później niż na 3 dni przed
– odpowiednio – zawarciem umowy z nowym podwykonawcą lub rezygnacji z dotychczasowego
podwykonawcy, przekazać Zamawiającemu dokumenty pozwalające na wykazanie, że nowy podwykonawca
bądź sam Wykonawca, spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż pierwotny podwykonawca, na którego
zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
§6
Usługa Assistance
1. W przypadku, gdy korzystanie z samochodu nie będzie możliwe a w szczególności w przypadku naprawy,
przeglądu technicznego przedłużającego się ponad 10 godzin lub likwidacji szkody, Wykonawca zapewni,
w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 3, samochód zastępczy w tej samej klasie lub wyższej
od samochodu zastępowanego. Samochód zastępczy nie będzie starszy niż 24 miesiące od roku produkcji
samochodu zastępowanego.
2. Samochód zastępczy zostanie udostępniony Zamawiającemu w miejscu przez niego wskazanym, niezwłocznie,
jednak nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia takiego zapotrzebowania i będzie
przysługiwał do momentu przekazania Zamawiającemu samochodu właściwego. Pojazd zastępczy będzie
objęty ubezpieczeniami pozwalającymi na korzystanie z niego przez Zamawiającego na warunkach nie
gorszych niż z samochodu, o którym mowa w § 1 ust. 1. Do odbioru samochodu zastępczego postanowienia
§ 5 ust. 5-11 stosuje się odpowiednio z tym, że termin na przekazanie samochodu w przypadku odmowy jego
odbioru przez Zamawiającego na skutek okoliczności określonych w § 5 ust. 10 wynosi 24 godziny.
W przypadku nieudostępnienia samochodu zastępczego zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 1 i 2,
Zamawiający, zachowując wszelkie uprawnienia wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania
Umowy przez Wykonawcę, może na czas oczekiwania na zapewnienie samochodu zastępczego przez
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Wykonawcę, dokonać najmu pojazdu zastępczego od osoby trzeciej i obciążyć Wykonawcę kosztami
poniesionymi z tego tytułu pomniejszonymi o kwotę, którą Zamawiający zaoszczędził w skutek braku
obowiązku zapłaty wynagrodzenia za okres, w którym nie mógł korzystać z pojazdu udostępnionego przez
Wynajmującego. Strony zgodnie oświadczają, że obowiązek udostępnienia samochodu zastępczego uzasadnia
możliwość skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym,
bez konieczności uzyskania uprzedniego upoważnienia sądu.
§7
Serwis ogumienia
1. Wykonawca pokrywa koszty nabycia i wymiany opon do samochodu, odpowiednich do pory roku oraz ich
przechowywania.
2. W ramach serwisu ogumienia, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca dokonuje doboru właściwych opon oraz
zapewnia wyważanie kół po każdorazowej wymianie opon.
3. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu - dwa razy w roku - sezonową wymianę opon w związku ze zmianą
pór roku, która będzie wykonywana w punktach wymiany wskazanych przez Wykonawcę, w mieście siedziby
Zamawiającego.
4. Wykonawca w ramach serwisu ogumienia, o którym mowa w ust. 1 pokrywa koszty wymiany opon, wynikające
z ich stanu technicznego, w szczególności w przypadku ich zużycia lub uszkodzenia mechanicznego.
§8
Szkody i ubezpieczenia
1. Na Wykonawcy ciąży obowiązek pełnego ubezpieczenia samochodu w zakresie OC, AC, NNW, ASS i ZK.
2. Wykonawca zawrze umowy ubezpieczenia pojazdu co najmniej w następującym zakresie:
1) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu spowodowania wypadku w czasie jazdy lub
na postoju, z limitem kosztów odszkodowania zgodnie z obowiązującym prawem, za szkody wyrządzone
osobom trzecim i kierowcy samochodu;
2) ubezpieczenia w najszerszym wariancie Auto - Casco (AC) pojazdu od szkód powstałych w wyniku:
wypadku, kradzieży, pożaru, wybicia szyb, przewrócenia, uderzenia w przeszkodę ruchomą
lub nieruchomą, w kwocie odpowiadającej wartości rynkowej samochodu;
3) ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) kierowcy i pasażerów samochodu z tytułu
uszkodzenia ciała, utraty zdrowia lub życia spowodowanych wypadkiem podczas jazdy, wsiadania
lub wysiadania z samochodu, załadowywania lub rozładowywania, zatrzymania lub postoju, naprawy
na miejscu zdarzenia, otwierania lub zamykania bramy lub drzwi garażowych lub posesji, tankowania;
4) ubezpieczenie Assistance (ASS);
5) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe
w związku z ruchem tych pojazdów na terytoriach państwa należących do Systemu Zielonej Karty, które
nie przystąpiły do Porozumienia Wielostronnego (ZK).
3. Zamawiający jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania ogólnych warunków ubezpieczenia
samochodu, które zostaną mu przekazane w chwili odbioru samochodu. W przypadku zmiany ogólnych
warunków ubezpieczenia w trakcie obowiązywania umowy Zamawiający jest zobowiązany do przestrzegania
zmienionych warunków od dnia, w który mógł się z nimi zapoznać po ich przekazaniu przez Wykonawcę.
Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu zmiany ogólnych warunków ubezpieczenia w takim
terminie, aby Zamawiający mógł się z nimi zapoznać przed ich wejściem w życie.
4. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego zawarcia umów ubezpieczenia, opłacenia składki
ubezpieczenia oraz przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających opłacenie składek
ubezpieczenia i dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego przez Zamawiającego pakietu
ubezpieczeń, o którym mowa ust. 2, oraz Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, wraz z udostępnieniem
samochodu Zamawiającemu, a w przypadku konieczności przedłużenia lub zawarcia kolejnej umowy
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ubezpieczenia lub opłacenia kolejnych składek – co najmniej na 5 dni przed upływem terminu wygaśnięcia
uprzednio zawartych umów ubezpieczenia lub terminem płatności składek.
W przypadku, gdy Wykonawca nie dopełni obowiązku, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu oraz szkody wobec osób trzecich, powstałe
po wygaśnięciu uprzednio zawartych umów ubezpieczenia lub po upływie terminu płatności składek
ubezpieczenia.
Za uszkodzenia lub utratę samochodu oraz szkody wobec osób trzecich, powstałe w czasie trwania Umowy,
z zastrzeżeniem ust. 3, które z winy Zamawiającego nie zostaną pokryte przez zakład ubezpieczeń,
Zamawiający ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.
Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego, pisemnego lub mailowego, lub poprzez dedykowaną stronę
internetową, zawiadomienia Wykonawcy o każdej szkodzie dotyczącej samochodu oraz wskazania miejsca,
w którym on się znajduje, nie później niż w terminach określonych w „Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia”,
o których mowa w ust. 3.
Zamawiający zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia o szkodzie Policji, w sytuacji gdy szkoda
wymaga interwencji Policji i uzyskania dokumentacji okoliczności wystąpienia szkody.
W każdym przypadku poinformowania Wykonawcy o szkodzie i o miejscu, w którym znajduje się uszkodzony
samochód. Wykonawca zajmuje się wypełnieniem wszelkich stosownych dokumentów ubezpieczeniowych
oraz zgłoszeniem szkody, likwidacją szkody, organizacją oględzin samochodu przez ubezpieczyciela
oraz wszystkimi innymi czynnościami związanymi z likwidacją szkody.
W przypadku przeznaczenia samochodu do kasacji lub jego utraty, Wykonawca, w ramach wynagrodzenia,
o którym mowa w § 3 ust. 3, udostępni Zamawiającemu pojazd zastępczy na okres 30 dni. Po tym okresie
umowa na utracony samochód, zostanie automatycznie rozwiązana, a wartość wynagrodzenia, o którym mowa
w § 3 ust. 3 zostaje zmniejszona o połowę. W przypadku gdy do kasacji lub utraty samochodu doszło na skutek
okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, jest on zobowiązany do udostępnienia
Zamawiającemu pojazdu zastępczego na okres pozostały do dnia zakończenia umowy.
Do pojazdu zastępczego, o którym mowa w ust. 10 oraz warunków jego udostępnienia i skutków
nieudostępnienia, postanowienia § 6 stosuje się odpowiednio.
§9
Kary umowne i zasady odpowiedzialności Wykonawcy

1. W przypadku:
1) niedostarczenia w terminie samochodu zastępczego spełniającego wymogi określone w Umowie,
o którym mowa w § 6 lub § 8 ust. 10,
2) niedostarczenia samochodu spełniającego wymogi określone w Umowie w terminie, o którym mowa
§ 2 ust. 2,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł (odrębnie dla każdego samochodu),
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
2. W przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu któregokolwiek dokumentu, o którym mowa w § 8 ust. 4,
dotyczącego obowiązku zawarcia kolejnej umowy ubezpieczenia, jej przedłużenia lub opłacenia składek
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł (odrębnie dla każdego dokumentu),
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
3. W przypadku nieprzekazania informacji dotyczących nowych podwykonawców lub dotyczących rezygnacji
z dotychczasowego podwykonawcy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 zł
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
4. W przypadku wypowiedzenia Umowy lub odstąpienia od niej przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości
maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1. Jeżeli podstawą wypowiedzenia Umowy
lub odstąpienia od niej była okoliczność, za którą Zamawiający naliczył karę umowną, kara ta podlega
zaliczeniu na poczet kary umownej z tytułu odstąpienia od Umowy.
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5. Wysokość łącznie naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 25% wynagrodzenia umownego brutto
o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
6. Kary umowne będą płatne w terminie 7 dni od wezwania Wykonawcy do ich zapłaty.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia wymaganych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy
w przypadku braku wpłaty naliczonej kary umownej w wyznaczonym terminie, na podstawie wystawionej noty
obciążeniowej zawierającej wezwanie do zapłaty.
8. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnych w wysokości
przekraczającej wysokość zastrzeżonych kar umownych.
9. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności na zasadach wyżej określonych jedynie za szkody lub opóźnienia,
jak i stan niemożności świadczenia usług będących przedmiotem niniejszej umowy, powstałe na skutek
okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, jak również na skutek działania siły wyższej, takiej jak
zjawiska pogodowe i naturalne, które były niezależne od Stron i których nie można było przewidzieć i im
zapobiec.
10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, którymi się posługuje przy
wykonaniu Umowy lub z pomocą których wykonuje umowę, w tym podwykonawców, jak za własne działania
lub zaniechania.
§ 10
Zakończenie Umowy i zwrot pojazdu
1. W dniu zakończenia okresu obowiązywania Umowy, określonego w § 2, ewentualnie w dniu wygaśnięcia
Umowy, Zamawiający zobowiązany jest do zwrotu samochodów w jego siedzibie lub, po wyrażeniu zgody
przez Zamawiającego, w innym miejscu. Zwrot samochodów następuję na podstawie protokołu zdawczo
-odbiorczego, który będzie zawierać w szczególności: opis każdego samochodu, numer rejestracyjny, datę
produkcji, numer VIN, końcowy stan licznika, dane Zamawiającego i Wykonawcy, liczbę kilometrów
przejechanych ponad limit, datę zwrotu pojazdu oraz opis widocznego ogólnego stanu samochodu.
Jeżeli Wykonawca nie dokona odbioru w dniu zakończenia okresu obowiązywania lub wygaśnięcia Umowy,
Zamawiający nie odpowiada za utratę lub uszkodzenie samochodów po tej dacie, chyba że nastąpiły one z jego
winy. Zamawiający jest uprawniony do żądania w takim przypadku od Wykonawcy zwrotu kosztów
poniesionych wskutek tego, że samochody pozostały u niego po zakończeniu umowy.
2. Jednocześnie ze zwrotem samochodu Zamawiający zwróci wszystkie kluczyki, piloty, dokumenty,
dokumentację techniczną i akcesoria otrzymane przy wydaniu samochodu, z zastrzeżeniem § 5 ust. 20 i 21
Umowy.
3. W przypadku przekroczenia limitu przebiegu kilometrów, o którym mowa w § 5 ust. 23 zsumowanego łącznie
dla całego okresu najmu każdego wynajmowanego samochodu Zamawiający zobowiązany będzie
do uiszczenia opłaty za przekroczenie limitu przebiegu kilometrów w wysokości ……… zł brutto (słownie:
………………………………………. zł) za każdy przejechany kilometr powyżej limitu, na podstawie
prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury VAT.
4. Strony zgodnie postanawiają, że Umowa ulega rozwiązaniu wraz z przekroczeniem o 10% wartości
wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, na skutek konieczności uiszczenia przez Zamawiającego opłaty
za przekroczenie limitu kilometrów, o której mowa w ust. 3.
5. W momencie zwrotu samochód powinien być umyty i czysty wewnątrz.
6. W przypadku kasacji lub utraty samochodu, Zamawiający powinien dokonać zwrotu tych elementów
wyposażenia samochodu i akcesoriów, których zwrot jest możliwy.
7. Zamawiający ma prawo uczestniczyć we wszystkich czynnościach związanych ze zwrotem samochodu.
8. W przypadku naruszenia obowiązków wynikających z ust. 2 i 5, Wykonawca ma prawo do obciążenia
Zamawiającego kosztami związanymi z uzyskaniem nie zwróconych przedmiotów, akcesoriów i dokumentów
oraz kosztami mycia i czyszczenia samochodu.
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9. Strony zastrzegają, iż uszkodzenia, które zostały zgłoszone przez Zamawiającego w trakcie trwania Umowy,
nie później niż w dniu zwrotu samochodu, a które są wynikiem wcześniej przeprowadzonych przez
Wykonawcę napraw lub innych czynności serwisowych, nie będą stanowiły podstawy do obciążenia
Zamawiającego kosztami potrzebnymi do przywrócenia samochodu do należytego stanu.
§ 11
Postanowienia końcowe
1. Przenoszenie przez Wykonawcę wierzytelności z Umowy wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w całości lub części w przypadku opóźnienia w udostępnieniu
któregokolwiek z pojazdów w stosunku do terminu, o którym mowa w § 2 ust. 2 Umowy przekraczającego
14 dni.
3. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia w przypadku:
1) opóźnienia w dostarczeniu zastępczego pojazdu w przypadkach o których mowa w § 6 lub § 8 ust. 10
Umowy, przekraczającego 5 dni roboczych;
2) co najmniej dwukrotnego naliczenia kar umownych w łącznej wartości nie niższej niż 1500 zł;
3) przekraczającego 5 dni opóźnienia w przedłożeniu Zamawiającemu któregokolwiek dokumentu,
o którym mowa w § 8 ust. 4, dotyczącego obowiązku zawarcia kolejnej umowy ubezpieczenia,
jej przedłużenia lub opłacenia składek.
4. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia
ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego, jeżeli w kolejnym roku budżetowym Zamawiający nie będzie
dysponował z przyczyn od niego niezależnych, a wynikających z decyzji organów władzy publicznej, środkami
przeznaczonymi na sfinansowanie wynagrodzenia. W takim wypadku Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wyłącznie tę część wynagrodzenia, jaka odpowiada zakresowi wykonania przedmiotu Umowy do dnia
rozwiązania Umowy w trybie wskazanym w zdaniu pierwszym.
5. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia
ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli po upływie jednego miesiąca od przedłożenia przez nią
propozycji zmiany Umowy, o której mowa w ust. 9 pkt 3, zmiana taka nie zostanie dokonana, jednakże jeżeli
propozycja zmiany lub jej wysokość była bezzasadna, druga Strona może żądać naprawienia szkody, którą
poniosła na skutek przedwczesnego rozwiązania umowy. W razie wypowiedzenia umowy, o którym mowa
w zdaniu pierwszym Zamawiający zapłaci Wykonawcy wyłącznie tę część wynagrodzenia, jaka odpowiada
zakresowi wykonania przedmiotu Umowy do dnia rozwiązania Umowy.
6. W razie zaistnienia 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 terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim
wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.
7. Nie wymaga zmiany Umowy zmiana danych teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów między
Stronami.
8. Nie stanowią zmiany istotnej, o której mowa w art. 144 ustawy – Prawo zamówień publicznych zmiany Umowy
niezbędne celem wyeliminowania 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 przez Strony, z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1e ustawy – Prawo zamówień publicznych.
9. Dopuszcza się zmiany niniejszej umowy w następujących przypadkach:
1) zmiany terminu dostarczenia pojazdu, jeżeli wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub
ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności,
za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca;
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2) zmiany terminu realizacji zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli wystąpi siła wyższa uniemożliwiająca
wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie
uprawniają do zmiany okresu obowiązywania Umowy;
3) zmiany:
a) stawki podatku VAT, w takim przypadku zmianie ulegnie wartość brutto umowy, a cena netto
pozostanie bez zmian,
b) 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,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa
w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
e) zmiany składek ubezpieczenia, o którym mowa w § 8 ust. 1, dotyczących samochodów, o których
mowa w § 1 ust. 1 lub samochodów zastępczych, jeżeli zmiany te nastąpiły na skutek okoliczności,
za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
Strony zgodnie oświadczają, że zakres zmian Umowy, o których mowa w ust. 9 pkt 3, będzie odpowiadał
rzeczywistemu i udowodnionemu wpływowi okoliczności uzasadniających te zmiany na koszty wykonania
zamówienia przez Wykonawcę, przy czym jeżeli zmiana miałaby nastąpić z inicjatywy Wykonawcy, jest on
zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, jak również dokumenty i wyliczenia potrzebne
do udowodnienia jej zasadności i zakresu, a jeżeli zmiana miałaby nastąpić z inicjatywy Zamawiającego, może
on żądać od Wykonawcy takich dokumentów i wyliczeń, a do czasu ich uzyskania jest uprawniony
do powstrzymania się ze spełnieniem swoich zobowiązań wynikających z Umowy w zakresie, w jakim, w jego
ocenie, nie byłby obowiązany ich wykonać po dokonaniu zmiany. W razie niedokonania zmiany, o której mowa
w ust. 9 pkt 3, Stronie, z której inicjatywy zmiana taka miała nastąpić, przysługuje uprawnienie
do wypowiedzenia Umowy, o którym mowa w ust. 5.
Wszelkie zmiany postanowień Umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą obu Stron na piśmie, pod rygorem
nieważności.
Strony oświadczają, że ich celem jest rozstrzyganie wszelkich ewentualnych sporów dotyczących treści
i wykonywania Umowy w drodze polubownej. W przypadku braku porozumienia pomiędzy Stronami, sądem
właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych Umową w szczególności zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
Pisma przesłane na adresy Stron określone w komparycji Umowy i adresy określone w § 4 ust. 5 Umowy
uważa się za skutecznie doręczone, chyba że strony poinformują się pismem poleconym o zmianie adresu.
W przypadku, gdy w trakcie realizacji Umowy przetwarzane będą dane osobowe, Wykonawca zobowiązany
jest do stosowania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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 (dalej „RODO”),
przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz i innych przepisów prawa w tym
zakresie.
Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania w związku z zawarciem i wykonaniem umowy nazw:
„Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej" oraz „Urząd Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej " lub nazw o zbliżonej treści w jakiejkolwiek publicznej akcji promocyjnej lub reklamowej. Nie dotyczy
to przypadków, w których zobowiązanie do udzielenia informacji o uzyskanym zamówieniu publicznym
wynika z obowiązujących przepisów prawa lub wymagań zamawiających w postępowaniach o udzielenie
zamówienia publicznego.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Zamawiającego oraz jeden
dla Wykonawcy.
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
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19. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:
1) załącznik nr 1 – kopia pełnomocnictwa Zamawiającego;
2) załącznik nr 2 – kopia KRS Wykonawcy;
3) załącznik nr 3 – OPZ;
4) załącznik nr 4 – protokół zdawczo – odbiorczy pojazdu.

……………………………………………
Wykonawca

….……………………………………..
Zamawiający

