
Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia są usługi związane z bieżącymi naprawami nw. samochodów 

służbowych należących do  Straży Miejskiej w Płocku w 2018 roku. 

L.P. MARKA POJAZDU NR 
REJESTRACYJNY 

NR 
TAKTYCZNY 

ROK 
PRODUKCJI 

NR NADWOZIA POJEMNOŚĆ 
SILNIKA RODZAJ PALIWA 

1 PEUGEOT307 
KOMBI 

 
WP 59663 

 
S 4 

 
2007 

 

VF33E9HYC85083012 
Silnik 10JB733083205 

 
1560 cm³ 

ON 

2 PEUGEOT 7 
PARTNER 1,6 HDI 

 
WP 83931 

 
S 5  

 
2010 

VF37N9HXCAJ607019 
Silnik 10JBBU3207623 

 
1560 cm ³ 

ON 

3 SKODA 
ROOMSTER MPV 

AMBITION 

 
WP 98531 

 
S 8 

 
2011 

 
TMBNC25J4C7026378 

 
1390 cm³ 

PB 

4 PEUGEOT 7 
PARTNER TRENDY 

1,6 HDI 

 
WP 72067 

 
S 9 

 
2008 

VF37J9HXC68024875 
Silnik 10JBBU3001213 

 
1560 cm³ 

ON 

5 
 

 

DACIA  
SD DOKKER 

 
WP 5720H 

 
S 1 

 
2015 

 
UU10SDA3553036843 

 
1598 cm³ 

PB 

6 
 

DACIA  
SD DOKKER 

 
WP 5721H 

 
S 2 

 
2015 

 
UU10SDA3553020614 

 
1598 cm³ 

PB 
 

Wymagania Zamawiającego: 

1) Dokonywanie zgłoszonych przeglądów, napraw i remontów samochodów służbowych. 

2) Dokonywanie komputerowej diagnostyki silnika. 

3) Dokonywanie innych napraw i usług zleconych przez Zamawiającego, które wynikną w trakcie eksploatacji 

pojazdów służbowych. 

4) Przeglądy, naprawy i remonty odbywać się będą na podstawie podpisanej między stronami umowy. 

5)  Naprawy będą wykonywane w miarę możliwości natychmiast, poza kolejnością, licząc od chwili przejęcia 

samochodu celem wykonania określonej usługi lub w uzgodnionym terminie między upoważnionymi 

przedstawicielami Zamawiającego lub Wykonawcy. 

6)  Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy według potrzeb i na zgłoszenia Zamawiającego. 

7) Wykonawca po przyjęciu pojazdu do naprawy dokonuje demontażu podzespołów objętych zakresem naprawy 

w celu: przeprowadzenia przez strony weryfikacji zdemontowanych podzespołów lub części, sporządzenia 

zakresu naprawy w tym: kalkulacji ogólnych kosztów wykonanej naprawy z podziałem na koszty zużytych części 

(uzależnione od kursu EURO w dniu przekazania pojazdu do naprawy), kosztów robocizny (usługi) oraz terminu 

wykonania naprawy. 

8) Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjowania kosztów robocizny (usługi) wynikającej ze sporządzonej 

kalkulacji stosownie do zakresu naprawy i rodzaju wykonanych prac. 

9) Wykonawca udzieli Zamawiającemu upusty: 

a) na części zamienne oryginalne, 

b) na części zamienne (zamienniki), 

c) na robociznę (usługi), 

które to upusty są wielkościami stałymi i nie podlegają zmianie w okresie obowiązywania umowy. 



Każdorazowa zapłata za wykonanie usługi płatna będzie w formie przelewu w terminie 14 dni od daty jej 

otrzymania przez Zamawiającego i powinna zawierać dane naprawianego samochodu, nazwy i ceny 

jednostkowe zużytych części oraz robocizny (usługi), koszty wykonanej robocizny (usługi), stały procentowy 

upust na części zamienne i robociznę (usługę), ceny jednostkowe po udzielonych upustach oraz ogólne 

poniesione koszty naprawy. 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 
1) Wykonawcy przedstawiają pisemną ofertę na załączonym Formularzu ofertowym. 

2) Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. 

3) Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną 

trwała i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania 

firmy na zewnątrz. 

4) Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany w tekście oferty muszą być parafowane 

przez osobę/y podpisującą/e ofertę. 

5) Pisemną ofertę należy umieścić w kopercie, która winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy 

(pieczęć nagłówkową Wykonawcy) oraz posiadać oznaczenie: 

 
Oferta na: Usługi związane z bieżącymi naprawami samochodów służbowych 

Straży Miejskiej w Płocku w 2018 roku 
Nie otwierać do dnia 18 grudnia 2017 roku do godz. 10.30 

 

6) Otwarcie ofert: dnia 18 grudnia 2017 roku o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego (sala Nr 9). 

 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ  
I DOKUMENTÓW, JAKIE MUSZĄ BYĆ DOŁĄCZONE DO OFERTY 

 

1) Formularz ofertowy – Załącznik nr 1. 

2) Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli uprawnienie do podpisu nie 

wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów. 

3) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej.  

 

KRYTERUM WYBORU OFERTY 
 

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: Cena jednej roboczogodziny obowiązującej  

u Wykonawcy, udzielone przez Wykonawcę % upusty / rabaty na części zamienne i roboczogodzinę 

oraz dodatkowe informacje dot. zakładu naprawczego (specjaliści, wyposażenie warsztatu, inne 

oferowane usługi). 

 

Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie przedmiotu zamówienia: 
 

Jarosław Wilamowski – Wydział Kierowania i Logistyki – Zespół Zabezpieczenia Technicznego  

tel. (24) 364-70-36 lub783-986-167 

od poniedziałku do piątku w godz. 6.00 do 14.00. 

 

 

 

 

 



FORMULARZ OFERTOWY 

Dot. usług związanych z bieżącymi naprawami samochodów służbowych  

Straży Miejskiej w Płocku w 2018 roku 

ZAMAWIAJĄCY Straż Miejska z siedzibą w Płocku przy ul. Otolińskiej 10, 09-407 Płock.  

 
 

WYKONAWCA 

 

 
 
 
 

…………………………………………………………. 
(pieczęć adresowa Wykonawcy) 

 

 

Nr telefonu………………………………… 

 

 

Nr fax …………………………………… 

E mail: 

 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

Cena jednej roboczogodziny obowiązującej u Wykonawcy 

 

……………………………. zł / brutto 

 
 

Udzielone przez 
Wykonawcę 

upusty / rabaty 

 

Na części zamienne i podzespoły (oryginalne) 

 

…………… % 
 

Udzielone % upusty / rabaty są 

wielkościami stałymi 

 i niezmiennymi w okresie 

obowiązywania umowy 

 

Na części zamienne i podzespoły (zamienniki) 

 

…………… % 

 

Na jedną roboczogodzinę 

 

……………. % 

 

Termin realizacji naprawy od chwili jej zgłoszenia 

 

 
Adres zakładu naprawczego  

w którym naprawiane będą 

samochody Zamawiającego 

 

……………………………………………….. 

 

……………………………………………….. 
 

Udzielone gwarancje na wykonane usługi 

 

 

 

Forma i sposób płatności za wykonane usługi 

Przelew 

……….. dni 

Godziny pracy 

zakładu naprawczego 

Dni powszednie  

Soboty  

 

Osoba upoważniona / osoby upoważnione  

w zakresie realizacji umowy 

Imię i nazwisko Nr telefonu 
  

  

Dodatkowe informacje dot. zakładu naprawczego: 

Specjaliści Ilość 
osób 

Wyposażenie warsztatu Ilość  Inne oferowane usługi Cena 
brutto 

      

  

      

  

      

  

   

 

   

  

1) Zobowiązujemy się do wykonania usług w określonym terminie tj. od dnia 02 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. 
2) Oświadczamy, że zaoferowane procentowe upusty na roboczogodzinie i częściach zamiennych będą stałe i niezmienne przez cały 

okres obowiązywania umowy. 
3) Oświadczamy, że akceptujemy załączone wymagania Zamawiającego oraz projekt umowy i zobowiązujemy się w przypadku 

wyboru Naszej oferty do realizacji wykonania zamówienia zgodnie z ich postanowieniami. 
4) Oświadczamy, żeposiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym  

i osobami zdolnymi do wykonywania usług naprawczych. 
 

 

 

 

 

Podpis i pieczęć (upoważniony przedstawiciel Wykonawcy) ……………………………………………… 

 

 

 

 

Płock, dnia ………………………………………. 

 



Projekt umowy 

 
Umowa Nr …………/20…… 

 

zawarta w dniu ................................................................., w Płocku 

 

 pomiędzy: 

 
Gminą – Miastem Płock z siedzibą w Płocku przy Pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock, NIP 774-31-35-712,  

 

reprezentowaną przez Straż Miejską w Płocku z siedzibą przy ul. Otolińskiej 10, 09-407 Płock, w 

imieniu której działa PIOTR UMIŃSKI – Komendant Straży Miejskiej na podstawie Pełnomocnictwa  

Nr 407/2017 z dnia 16 listopada 2017 roku, udzielonego przez Prezydenta Miasta Płocka, 

zwaną w dalszej treści umowy: ZAMAWIAJĄCYM 

 

a 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

REGON ………………………………… NIP …………………………………………. 

reprezentowaną przez: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

zwaną / zwanym w dalszej treści umowy: WYKONAWCĄ 

 

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, której 

wartość nie przekracza kwoty 30 000 EURO na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zawarto umowę o następującej treści: 

 
§ 1 Przedmiot umowy 

 
1. Przedmiotem umowy jest wykonywanie usług związanych z bieżącymi naprawami samochodów 

służbowych należących do Zamawiającego, zgodnie ze złożoną ofertą przez Wykonawcę z dnia 

……………………….2017 roku. Wykaz samochodów służbowych Zamawiającego stanowi Załącznik  
Nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Usługi o których mowa w ust. 1 odbywać się będą w zakładzie naprawczym Wykonawcy, w 

Płocku przy ul…………………………………………………………………………….  

3. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy m.in.: 

a) dokonywanie zgłoszonych przeglądów, napraw i remontów samochodów służbowych, 

b) dokonywanie zgłoszonych przeglądów i napraw instalacji elektrycznych w samochodach 

służbowych, 

c) dokonywanie komputerowej diagnostyki silnika, 

d) dokonywanie innych napraw i usług zleconych przez Zamawiającego, które wynikną  

w trakcie eksploatacji samochodów służbowych. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w sposób fachowy, sprawny, dokładny z 

uwzględnieniem zawodowego charakteru swej działalności przy wykorzystaniu całej posiadanej 

wiedzy i doświadczenia. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za pozostawione samochody  

wraz z wyposażeniem Zamawiającego, od chwili ich pozostawienia do wykonania zleconej usługi 

do chwili ich odbioru. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usługi przy użyciu oryginalnych części zamiennych 

lub ich zamienników posiadających atest producenta na dopuszczenie danej części czy materiału 



do montażu w samochodzie, przy czym o ile jest to możliwe w pierwszej kolejności powinien 

stosować zamienniki. 

7. Naprawy będą wykonywane natychmiast, poza kolejnością, licząc od chwili przejęcia samochodu 

celem wykonania określonej usługi lub w uzgodnionym terminie miedzy upoważnionymi 

przedstawicielami Zamawiającego lub Wykonawcy. 

8. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy według potrzeb i na zgłoszenia Zamawiającego. 

9. Zamawiający zgłasza Wykonawcy samochód do naprawy z opisem stwierdzonych niesprawności, 

awarii lub uszkodzeń. 

10. Wykonawca po przyjęciu pojazdu do naprawy dokonuje demontażu podzespołów objętych 

zakresem naprawy w celu: 

a) przeprowadzenia przez strony weryfikacji zdemontowanych podzespołów lub części, 

b) sporządzenia szczegółowego zakresu naprawy w tym: kalkulacji ogólnych kosztów wykonanej 

naprawy z podziałem na koszty zużytych części (uzależnione od kursu EURO w dniu 

przekazania pojazdu do naprawy), koszty robocizny(usługi) oraz terminu wykonania naprawy.   

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjowania kosztów robocizny (usługi) wynikającej ze 

sporządzonej kalkulacji stosownie do zakresu naprawy i rodzaju wykonanych prac. 

12. Podstawą rozpoczęcia naprawy jest zgodne stanowisko obu stron w zakresie ogólnych kosztów i 

terminu wykonania naprawy. 

13. Termin wykonania naprawy uzależniony jest od dostępu w części zamienne w hurtowniach 

motoryzacyjnych na terenie miasta Płocka.   

14. Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do wszelkich kontaktów  

i uzgodnień z Wykonawcą dot. napraw, przeglądów i remontów samochodów służbowych są: 

a)   …………………………………………… tel.……………………………. 

b)   …………………………………………….tel.……………………………. 

c)  ……………………………………………..tel.……………………………. 

16.Osobami upoważnionymi ze strony Wykonawcy do wszelkich kontaktów i uzgodnień  

z Zamawiającym dot. napraw, przeglądów i remontów samochodów służbowych są: 

a)   ……………………………………………. tel……………………………… 

b)   ……………………………………………. tel……………………………… 

17. Po zakończonej naprawie Wykonawca zobowiązany jest telefonicznie powiadomić 

Zamawiającego o gotowości samochodu do odbioru: 

a) w godzinach od 7.00 do 15.00 – osobom wskazanym w ust. 14, 

b) po godzinach pracy od 15.00 – Dyżurnemu Straży Miejskiej, tel. 986,  

(024) 366-03-10, 364-70-30. 

 

§ 2 Wartość umowy 
 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonane usługi  wynagrodzenie po zaakceptowaniu 

postanowień zawartych w § 1 ust 10, 11, 12.   

2. W przypadku zmiany cennika, Wykonawca zobowiązany jest poinformować na piśmie 

Zamawiającego. Nowe ceny obowiązują od chwili skutecznego poinformowania Zamawiającego. 

 
§ 3 Sposób zapłaty 

 
1. Każdorazowa zapłata za wykonanie usługi objętej niniejszą umową płatna będzie  

w formie przelewu w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na 

wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy. 

2. Faktura, o której mowa w ust. 1 powinna zawierać ceny jednostkowe zużytych części, ogólne 

koszty wykonanej robocizny (usługi), stały procentowy upust o którym mowa w § 5 ust. 3, ceny 

jednostkowe po udzielonych upustach i ogólne poniesione koszty naprawy. 



3. W związku z łącznym rozliczaniem podatku VAT przez Gminę – Miasto Płock z miejskimi 
jednostkami budżetowymi Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT według 
następującego wzoru:  
 

NABYWCA: Gmina – Miasto Płock  
                       Pl. Stary Rynek 1 
                       09-400 Płock 
NIP: 774-31-35-712 
 

       ODBIORCA/PŁATNIK/ADRESAT:Straż Miejska w Płocku  
ul. Otolińska 10 
09-407 Płock.  
 

§ 4 Termin wykonania umowy 
 

Umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje od dnia 2 stycznia 2018 roku do   
31 grudnia 2018 roku. 
 

§ 5 Udzielone gwarancje i upusty 
 

1. Wykonawca udziela w zależności od rodzaju naprawy i zużytych części ………….. miesięcy 

gwarancji na wykonane usługi. 

2. Okres gwarancji jest liczony od daty odbioru samochodu po wykonaniu określonej i zleconej 

usługi. 

3. Wykonawca zgodnie z przedstawioną ofertą o której mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy udziela 

Zamawiającemu następujących upustów: 

a) na części zamienne oryginalne: ………………….. %, 

b) na części zamienne (zamienniki): ………………… %, 

c) na robociznę - roboczogodzinę (usługi): …………………… %. 

      które to upusty są wielkościami stałymi i nie podlegają zmianie w okresie obowiązywania 

niniejszej umowy. 

 
§ 6 Kary umowne 

 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w 

wysokości 3.000,00 złotych (słownie: trzy tysiące złotych). 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w wykonaniu usługi, ponad 

termin określony we wstępnej kalkulacji, o której mowa w § 1 ust. 10 b niniejszej umowy liczonej 

od chwili podstawienia samochodu do warsztatu naprawczego, w wysokości 2% ceny wykonanej 

usługi brutto za każdy dzień opóźnienia. 

4. Kara umowna, określona w ust. 2 zostanie zapłacona przez Wykonawcę na podstawie 

wystawionej przez Zamawiającego noty księgowej, w terminie 7 dni od daty jej otrzymania. 

5. Wykonawca oświadcza, ze wyraża zgodę, aby kara umowna, określona w ust. 3 została potrącona 

przez Zamawiającego z wynagrodzenia za przedmiot umowy, na podstawie noty księgowej. 

 
§ 7 Wypowiedzenie i odstąpienie od umowy 

 
1. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem 1-miesięcznego terminu 

wypowiedzenia, liczonego na koniec miesiąca kalendarzowego. 



2. W razie rażącego lub powtarzającego się naruszenia przez Wykonawcę obowiązków wynikających 

z umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem 

natychmiastowym. 

3. Zamawiającemu przysługuje ponadto 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. 

4. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 2 może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. 

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie i wskazać przyczynę odstąpienia. 

 
§ 8 Inne postanowienia 

 
1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności i mogą nastąpić jedynie w drodze pisemnego porozumienia (aneksu), za wyjątkiem  

§ 2 ust. 2. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 

oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Niniejsza umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 

Zamawiającego i Wykonawcy. 

4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane w sposób 

polubowny lub w przypadku braku porozumienia między stronami rozstrzygać będzie sąd 

powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.  

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                        WYKONAWCA 



                                                                                                                                                                               Załącznik Nr 1 

 
WYKAZ SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH BĘDĄCYCH W UŻUTKOWANIU  

STRAŻY MIEJSKIEJ W PŁOCKU 
 

L.P. MARKA POJAZDU NR 
REJESTRACYJNY 

NR 
TAKTYCZNY 

ROK 
PRODUKCJI 

NR NADWOZIA POJEMNOŚĆ 
SILNIKA RODZAJ PALIWA 

1 PEUGEOT307 
KOMBI 

 
WP 59663 

 
S 4 

 
2007 

 

VF33E9HYC85083012 
Silnik 10JB733083205 

 
1560 cm³ 

ON 

2 PEUGEOT 7 
PARTNER 1,6 HDI 

 
WP 83931 

 
S 5  

 
2010 

VF37N9HXCAJ607019 
Silnik 10JBBU3207623 

 
1560 cm ³ 

ON 

3 SKODA 
ROOMSTER MPV 

AMBITION 

 
WP 98531 

 
S 8 

 
2011 

 
TMBNC25J4C7026378 

 
1390 cm³ 

PB 

4 PEUGEOT 7 
PARTNER TRENDY 

1,6 HDI 

 
WP 72067 

 
S 9 

 
2008 

VF37J9HXC68024875 
Silnik 10JBBU3001213 

 
1560 cm³ 

ON 

5 
 

 

DACIA  
SD DOKKER 

 
WP 5720H 

 
S 1 

 
2015 

 
UU10SDA3553036843 

 
1598 cm³ 

PB 

6 
 

DACIA  
SD DOKKER 

 
WP 5721H 

 
S 2 

 
2015 

 
UU10SDA3553020614 

 
1598 cm³ 

PB 

 

 

 

 

 


