
Załącznik nr 25 

U M O W A nr ………(projekt) 

ZADANIE NR …… - ………………….. 

 
zawarta w dniu ........................................... pomiędzy : 
 
Skarbem Państwa:  
Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu,  
ul. 11 – go Listopada 37/59, 26-600 Radom,  
NIP: 7962234609, REGON: 670897379 reprezentowaną przez: 
mł. insp. Mirosław Jedynak – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu  
przy kontrasygnacie 
mł. insp. Anna Cichocka – Główny Księgowy Naczelnik Wydziału Finansów Komendy Wojewódzkiej 
Policji z siedzibą w Radomiu 
 
zwanym dalej ZAMAWIAJ ĄCYM  
 
a 
 
………………………………………………………………………………………………….…………………… 
zwanym dalej WYKONAWC Ą reprezentowanym przez : 
………………………………………………………………………………………………………….…………… 
 
w rezultacie dokonania przez ZAMAWIAJĄCEGO wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego na 
podstawie art. 39 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. została zawarta umowa o 
następującej treści: 

 
§1 
 

1. ZAMAWIAJ ĄCY zleca, a WYKONAWCA  przyjmuje obowiązek odpłatnego wykonywania usługi mycia 
pojazdów służbowych  KWP zs. w Radomiu i jednostek jej podległych zgodnie z ofertą przetargową z dnia 
............................. stanowiącą załącznik nr …….. do niniejszej umowy. 

2. Rzeczywista ilość zamawianych usług będzie wynikała z faktycznych potrzeb ZAMAWIAJ ĄCEGO w 
tym zakresie. WYKONAWCA  nie będzie rościł żadnych praw w przypadku gdy ZAMAWIAJ ĄCY 
zamówi mniejszą ilość usług niż wskazana w załączniku nr …. do umowy lub łączna wartość zamówień 
będzie mniejsza od kwoty określonej  ust. 5 niniejszego paragrafu. 

3. Usługi objęte niniejszą umową świadczone będą dla potrzeb pojazdów ................................................. oraz 
innych pojazdów Policji w myjni samochodowej usytuowanej w ………………………..…..………… przy 
ul. …………………………………………………………………...………..…………………………………  
myjnia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od ……..…… do ………………                  
myjnia czynna od poniedziałku do piątku i dodatkowo w soboty w godzinach od …….…… do ……… 
myjnia czynna od poniedziałku do piątku i dodatkowo w soboty i niedziele w godzinach od …… do …...          

4. Czas obowiązywania niniejszej umowy ustala się na czas określony od dnia ..................... do dnia ................. 
5. Umowa wygasa z chwilą upływu czasu na jaki została zawarta lub w przypadku wyczerpania kwoty 

………..…………. zł brutto (słownie zł.: ………………..…………………………………) (zgodnie z 
ofertą przetargową z dnia …………………), w zależności które ze zdarzeń nastąpi wcześniej. 

 
§2 
 

1. Stawki za mycie pojazdów zgodnie z ofertą cenową z dnia ........................ są następujące: 

− Samochody osobowe  - .................zł brutto za sztukę, 

− Samochody typu „furgon” - ................ zł brutto za sztukę, 

− Samochody osobowo – terenowe - …………..zł brutto za sztukę, 

− Motocykle   - …………..zł brutto za sztukę. 



   

2. Strony ustalają iż w okresie obowiązywania umowy ceny jednostkowe brutto w PLN nie mogą być wyższe 
niż  podane w  ust. 1 niniejszego paragrafu z zastrzeżeniem § 7 ust. 2 niniejszej umowy. 

3. WYKONAWCA  wykonywać będzie usługi na podstawie zleceń wystawionych przez osobę upoważnioną 
przez ZAMAWIAJ ĄCEGO. 

4. WYKONAWCA wykonywał będzie mycie pojazdu …………….. (ręcznie/automatycznie). Zakres 
czynności obejmujących usługę mycia obejmuje:  

− mycie wstępne,  

− mycie zasadnicze z dodatkiem środków myjących,  

− mycie kół pojazdu, 

− osuszenie pojazdu. 
5. Z uwagi na tryb pracy pojazdów służbowych Policji i konieczność ich optymalnego wykorzystania, 

WYKONAWCA  zobowiązany jest zapewnić świadczenie usług mycia pojazdów poza kolejnością, 
niezależnie od czasu oczekiwania innych klientów. 

6. Łączny czas oczekiwania na wykonanie usługi i zakończenia mycia pojazdu nie może przekroczyć: 
20minut. 

7. Miejsce wykonywania usługi musi znajdować się w granicach administracyjnych miasta właściwej 
KWP/KMP/KPP/KP, dla której świadczone będą usługi mycia pojazdów. 

 
§3 
 

1. WYKONAWCY przysługuje wynagrodzenie za wykonane usługi na podstawie wystawionej przez niego 
raz w miesiącu faktury VAT i dołączonego do niej zestawienia zbiorczego (wzór określa załącznik nr ... do 
umowy) oraz zleceń wystawionych przez ZAMAWIAJ ĄCEGO. 

2. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT wraz z 
zestawieniem oraz kompletem zleceń. 

 
§4 
 

1. WYKONAWCA  nie może powierzyć wykonania usług w zakresie mycia pojazdów wynikających z 
niniejszej umowy innej osobie bez zgody ZAMAWIAJ ĄCEGO. 

2. WYKONAWCA powinien zapewnić bezusterkowe mycie pojazdów wyposażonych w lampy zespolone, 
anteny i w oznakowaniu policyjnym. 

3.  Za wszelkie uszkodzenia pojazdu wynikłe z winy WYKONAWCY  w trakcie mycia pojazdu odpowiada 
WYKONAWCA  w wysokości pełnych kosztów jego naprawy w warsztacie posiadającym autoryzację 
producenta danej marki na wykonywanie stosownych napraw. 

4. W przypadku braku możliwości wykonywania usług w obiekcie o którym mowa w § 1 ust. 3 np. awaria 
myjni, WYKONAWCA  zobowiązuje się do zapewnienia innej myjni w której zostanie wykonana usługa, 
przy zachowaniu pozostałych warunków umowy. 

5. W sytuacji opisanej w ust. 4 niniejszego paragrafu WYKONAWCA  zobowiązuje się do zapłaty należności 
za wykonane usługi oraz wystawienia dla ZAMAWIAJ ĄCEGO faktury po cenach o których mowa w § 2 
ust. 1. 

6. W przypadku nie wskazania przez WYKONAWC Ę innego obiektu usytuowanego w granicach 
administracyjnych miasta właściwej KWP/KMP/KPP/KP, dla której świadczone będą usługi mycia 
pojazdów, ZAMAWIAJ ĄCY zastrzega sobie prawo do wykonania usługi w myjni przez siebie wybranej. 
Kosztem wykonanych usług obciążony zostanie WYKONAWCA .   

7. WYKONAWCA jest zobowiązany do nieujawniania wszelkich informacji, jakie uzyskał w związku z 
realizacją przedmiotu umowy, w tym danych dotyczących pojazdów, ich wyposażenia oraz zobowiązuje się 
zabezpieczyć je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym. 

 
§5 
 

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w realizacji przedmiotowej umowy w szczególności 
nie wywiązywania się zapisów § 2 ust. 6 ZAMAWIAJ ĄCY może wypowiedzieć umowę niezwłocznie po 
zaistnieniu tego faktu ze skutkiem natychmiastowym. 
 

§ 6 



   

 
WYKONAWCA zobowiązuje się zapłacić ZAMAWIAJ ĄCEMU  następujące kary umowne: 

1) 5% wartości o której mowa w § 1 ust. 5 w przypadku gdy ZAMAWIAJ ĄCY wypowie umowę z 
powodu okoliczności leżących po stronie WYKONAWCY ; 

2) 5% wartości o której  mowa w § 1 ust. 5 w przypadku wypowiedzenia umowy przez WYKONAWC Ę 
na jakiejkolwiek podstawie z przyczyn nie leżących po stronie ZAMAWIAJ ĄCEGO. 

 
§ 7 

 
1. ZAMAWIAJ ĄCY dopuszcza  zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na 

podstawie której dokonano wyboru WYKONAWCY , w następujących przypadkach i na określonych 
poniżej warunkach: 
a) Dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych WYKONAWCY  bez zmian 

samego WYKONAWCY  (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy); 
b) Dopuszczalne jest wydłużenie czasu trwania umowy w sytuacji niewykorzystania przez 

ZAMAWIAJ ĄCEGO kwoty wynikającej z oferty WYKONAWCY . 
2. Strony dopuszczają zmianę cen jednostkowych brutto w PLN o których mowa w § 2 ust. 1 w przypadku 

zmiany: 
1) stawki podatku od towarów i usług, 
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z 

dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez WYKONAWC Ę. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 zmiana wymaga wniosku jednej ze stron umowy. 
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1), wysokość zmiany wynagrodzenia odpowiadać będzie 

wysokości zmiany stawki podatku od towarów i usług. 
5. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt. 2) i 3), Strona wnioskująca o zmianę wynagrodzenia 

obowiązana jest wykazać drugiej stronie czy i jaki wpływ zmiany te będą miały na koszty wykonania 
zamówienia przez WYKONAWC Ę. 

6. Zmiana wynagrodzenia należnego WYKONAWCY wymaga formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

7. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i obowiązywać będą 
od dnia podpisania przez Strony aneksu w tym zakresie. 

 
§8 
 

1. WYKONAWCA  musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia. 

2. ZAMAWIAJ ĄCY wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez WYKONAWC Ę lub 
podwykonawcę osób wykonujących wskazane niżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

1) prace dotyczące procesu mycia pojazdów. 
W/w wymóg nie dotyczy WYKONAWCY  lub podwykonawcy, który wykazane czynności wykonuje 
wyłącznie osobiście. 

3. W trakcje realizacji zamówienia na każde wezwanie ZAMAWIAJ ĄCEGO, w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie WYKONAWCA  przedłoży ZAMAWIAJ ĄCEMU  wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez WYKONAWC Ę lub 
podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

• Oświadczenie WYKONAWCY  lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie ZAMAWIAJ ĄCEGO. 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, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy 
o pracę i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
WYKONAWCY  lub podwykonawcy; 



   

• Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez WYKONAWC Ę lub podwykonawcę 
kopię umowy/umów o pracę wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy 
w/w oświadczenie WYKONAWCY  lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 
obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w 
sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL 
pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data 
zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

• Zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez WYKONAWC Ę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 
umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

• Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez WYKONAWC Ę lub podwykonawcę 
kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
zanonimizawaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko 
pracownika nie podlega anonimizacji. 

4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez WYKONAWC Ę lub 
podwykonawcę, ZAMAWIAJ ĄCY może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 

5. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed upływem terminu obowiązywania umowy, 
WYKONAWCA  zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudniania na to miejsce innej osoby wykonującej 
czynności o których mowa w ust. 2. 

6. Z tytułu niespełnienia przez WYKONAWC Ę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w ust. 2, czynności ZAMAWIAJ ĄCY przewiduje sankcję w postaci obowiązku 
zapłaty przez WYKONAWC Ę kary umownej w wysokości 5.000,00zł. brutto za każde stwierdzone 
naruszenie. Przed naliczeniem kary umownej ZAMAWIAJ ĄCY wezwie WYKONAWC Ę stosownym 
pismem do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Niezłożenie przez WYKONAWC Ę w 
wyznaczonym terminie żądanych przez ZAMAWIAJ ĄCEGO dowodów w celu potwierdzenia spełnienia 
przez WYKONAWC Ę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 
niespełnienie przez WYKONAWC Ę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w ust. 2 czynności.  

 
§9 
 

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie w szczególności odpowiednie przepisy Ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 
 

§10 
 

Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy 
miejscowo dla zamawiającego. 

 
§11 

 
Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 3 egzemplarze dla 
ZAMAWIAJ ĄCEGO i 1 egzemplarz dla WYKONAWCY . 
  
 
Załączniki: 

− Kopia formularza oferty WYKONAWCY. 

− Zestawienie zbiorcze. 
 
 
    ZAMAWIAJ ĄCY               WYKONAWCA 
 
 



   

 
 

Załącznik nr…… do umowy 
nr …………….. z dnia ……………….. 

 

ZESTAWIENIE ZBIORCZE ZA MIESI ĄC ………………………… 

WYKONANYCH USŁUG MYCIA POJAZDÓW SŁU ŻBOWYCH 

EKSPLOATOWANYCH W ………………………..…… 

L.p. 
Data 

wydania 
skierowania 

Nr 
skierowania 

Marka pojazdu 
Nr rej. 

pojazdu 

Rodzaj 
pojazdu 

Data 
wykonania 

usługi 
Uwagi 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Sporządził  ……………………………….. 



   

                                                (nazwisko, imię i podpis) 


