
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 42/2014 Prokuratora Okręgowego w Warszawie z dnia 16. 04. 2014 roku 

w sprawie udzielania zamówień publicznych w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie, których wartość nie przekracza wyrażonej w 
złotych równowartości kwoty 30.000 euro. 

(Wykonawcy, strona internetowa, tablica ogłoszeń) 

Zaproszenie do złożenia ofert na: 

Sukcesywne świadczenie usługi przewozu akt prokuratorskich 
1) Zamawiający: 

PROKURATURA O K R Ę G O W A w WARSZAWIE, ul. Chocimska 28, 00-791 Warszawa, 
NIP: 525-10-08-711 R E G O N : 000000247 
www.warszawa.po.qov.pl e-mail: zamowienia(a)warszawa.po.qov.pl 
FAKS +48 22 2173131 

2) Tryb udzielenia zamówienia; przetarg nieograniczony na podstawie Komunikatu 
Wyjaśniającego Komisji, dotyczącym prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania 
zamówień, które nie są lub sąjedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych 
(2006/C 179/02); Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w 
sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE o równowartości poniżej 30 000 
euro, zgodnie z treścią art. 4 pkt 8 ustawy- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 9 
sierpnia 2013 roku, poz. 907, ze zmianami). Znak sprawy ZP/ 53 /2015. 

3) Opis przedmiotu Zamówienia: 

Usługa przewozu akt prokuratorskich polega na: wyjęciu akt z regałów archiwalnych 

lub szaf biurowych, powiązanie w paczki i umieszczenie w odpowiednich zamykanych 

pojemnikach dostarczonych przez Wykonawcę, załadunek i rozładunek, transport, 

wniesienie akt do wskazanych pomieszczeń i umieszczenie ich na półkach regałów 

archiwalnych lub szaf biurowych w sposób określony i pod nadzorem wyznaczonego 

pracownika Zamawiającego. 

Planowane kursy przewozu akt prokuratorskich pomiędzy siedzibami: Prokuratury 

Okręgowej w Warszawie przy ul. Chocimskiej 28, Prok. Rejon. Warszawa: Śródmieście 

ul. Krucza 38/42, Śródmieście Północ ul. Wiślicka 6, Ochota ul. Wiślicka 6, Mokotów ul. 

Wiktorska 91 A, Żoliborz ul. Krasińskiego 65, Wola ul. Ciołka 14, Grodzisk Maz. ul. 

Bartniaka 19, Pruszków ul. Stalowa 33, Piaseczno ul. Kościuszki 14, archiwum: ul. 

Kocjana 3, ul. Matuszewska 14, Archiwum Państwowe. 

4) Termin wykonania zamówienia; 

Umowa zostanie zawarta na okres 24 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do 

wyczerpania kwoty brutto określonej w najkorzystniejszej ofercie Wykonawcy z którym 

zostanie podpisana u m o w a . 

5) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków; 

Wykonawca powinien spełniać warunki, dotyczące: 
- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
- posiadania wiedzy i doświadczenia; 
- posiadania opłaconej polisy z tytułu OC prowadzonej działalności na kwotę minimum 
50 000 zł. 

http://www.warszawa.po.qov.pl


- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia; 

- sytuacji ekonomicznej i f inansowej 
6) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

Formularz oferty w oparciu o załączony druk. 

Aktualny odpis z K R S (ważny 6 miesięcy) lub wypis z rejestru Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej 

7) Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób 
uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami; 

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach 

dotyczących niniejszego postępowania są: 

• Piotr Fil ipowicz 
• Ryszard Kempka 

Formą kontaktów poza pisemną jest faksowa i mailowa. Nie przewiduje się 

jakichkolwiek kontaktów telefonicznych. 

8) Wymagania dotyczące wadium; Nie przewiduje się w a d i u m 
9) Termin związania ofertą; 30 dni. 
10) Opis sposobu przygotowywania ofert; 
Należy wypełnić druk - formularz oferty załącznik . 
11) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert; 
Ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem „oferta na Sukcesywne świadczenie usługi 
przewozu akt prokuratorskich " w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie, 
przy ul. Chocimskiej 28 Dziennik Podawczy , nie później niż do godz. 1 1 3 0 dnia 
20.10.2015 roku. 

Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu w którym mija termin składania ofert o 
godz. 13.00, w siedzibie Zamawiającego - Sala Narad. 
Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich zainteresowanych. 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sf inansowanie zamówienia . 
Podczas otwarcia ofert zostaną ogłoszone informacje dotyczące zawartych w ofercie: 

imion i nazwisk, nazw (firm) oraz adresów (siedzib) Wykonawców, 
cen ofert, 

inne dane jeśli będą niezbędne. 

12) Opis sposobu obliczenia ceny; Należy ściśle wypełnić wszystkie pozycje 
Formularza cenowego- załącznik . 
13) Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert; Cena - 100 %. 
14) Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publ icznego; 
O wynikach procedury zamawiający poinformuje wykonawców. U m o w a będzie zawarta 
z wykonawcą który spełni wymagania, zaoferuje przedmiot zamówienia zgodny z 
warunkami za najniższą cenę, oferta nie będzie podlegała odrzuceniu a wykonawca 
nie będzie podlegał wykluczeniu.. 



15) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
Nie jest w y m a g a n e . 

16) Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór 
umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie 

zamówienia publicznego na takich warunkach; 

Zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik . 
17) Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

W okresie trwania niniejszej procedury , tzn., od przekazania niniejszego 
zaproszenia do upływu terminu związania ofertą w y k o n a w c o m przysługuje w każdym 
czasie uprawnienie dotyczące poinformowania zamawiającego o niezgodnej czynności 
podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, którą powinien wykonać . W przypadku 
uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo 
dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym w y k o n a w c ó w . 

Załączniki: 

1. Formularz oferty 

2. wzór umowy z załącznikami, 

Ryszard Kempka 

G Ł Ó W N Y S P / f p J A L I S T A 
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Formularz oferty - Załącznik nr 1 

dnia 

/miejscowość/ 

OFERTA CENOWA 

dla: 

Prokuratury Okręgowej w Warszawie 

ul. Chocimska 28 

00-791 Warszawa 
Niżej podpisany/i 

działając w imieniu i na rzecz 

(nazwa i siedziba Wykonawcy) 

REGON: ; NIP: 

Tel , Fax 

Nawiązując do zaproszenie do złożenia oferty cenowej na „ S u k c e s y w n e Świadczenie usługi 

p r z e w o z u akt p r o k u r a t o r s k i c h " . 

Oferujemy sukcesywne świadczenie usługi w zakresie przewozów akt w okresie 24 
miesięcy od dnia zawarcia umowy obejmujące kursy s a m o c h o d e m o ładowności do 
50 mb akt oraz kursy samochodem o ładowności do 20 mb akt, na terenie objętym 
działaniem Prokuratury Okręgowej w Warszawie i podległych jej Prokuratur 
Rejonowych za: 

1) Łączna wartość bez podatku VAT: zł, (słownie złotych: 

), 

2) plus zł podatku VAT według stawki %, 

3) Łączna cena z podatkiem VAT - cena ofertowa - wynosi zł 

(słownie złotych: 

(CENA SŁUŻĄCA DO PORÓWNANIA OFERT), 

) 



2. Cena za 1 (jeden) kurs pojazdu wypełnionego do 20 mb akt wynosi: 

1) wartość bez podatku VAT: zł, (słownie złotych: 

i ), 

2) plus zł podatku VAT według stawki %, 

3) cena z podatkiem VAT wynosi : z ł , (słownie złotych: 

)• 

3. Cena za 1 (jeden) kurs pojazdu wypełnionego do 50 mb akt wynosi: 
1) wartość bez podatku VAT zł, (słownie złotych: 

), 

2) plus zł podatku VAT według stawki %, 

3) cena z podatkiem VAT wynosi: zł, (słownie złotych: 

). 

Planowana 

liczba kursów 

Średnia 
szacunkowa 

długość kursu 

Cena 1 kurs 

netto zł 
Łączna wartość 

(a x b x c) netto zł 

a b c d 

Samochód o 
ładowności do 
20 mb akt 

40 25 km 

Samochód o 
ładowności do 
50 mb akt 

40 25 km 

Łączna wartość umowy netto zł 

2. Oświadczamy, że cena (z podatkiem VAT) zawiera wszystkie koszty konieczne do 
prawidłowego zreal izowania zamówienia. 



3. Termin wykonania Zamówienia - Umowa zostanie zawarta na okres 24 miesięcy od 

dnia podpisania umowy lub do wyczerpania kwoty brutto określonej w najkorzystniejszej 

ofercie Wykonawcy z którym zostanie podpisana umowa. 

4. Wynagrodzenie za świadczenie usługi będzie następować miesięcznie w formie 
przelewu, w terminie do 30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury 
VAT, wraz z protokołami realizacji zlecenia potwierdzonego przez przedstawiciela 
Zamawiającego, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 

5. Oświadczamy, że warunki umowy stanowiące załącznik do zapytania cenowego 

akceptujemy bez zastrzeżeń i w przypadku wyboru naszej oferty, stawimy się do 

zawarcia u m o w y w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6. Oświadczamy, że posiadane / będące w dyspozycji samochody posiadają ważne 
badania techniczne oraz obowiązkowe ubezpieczenie OC. 

7. Oświadczamy, że posiadamy niezbędne pozwolenia na prowadzenie firmy 
transportowej 

8. W czasie transportu drzwi samochodu zostaną samochodu zabezpieczone przed 
ich samoczynnym otwarciem lub otworzeniem przez osoby do tego nieupoważnione. 
Ponadto drzwi przez które istnieje możliwość dostępu do akt na czas ich transportu 
zostaną zaplombowane przez pracownika Wykonawcy w obecności przedstawiciela 
Zamawiającego. 

9. Oświadczamy, że posiadamy / dysponujemy/ odpowiednich pracowników, 
posiadających odpowiednie uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi, nie 
karanych, którzy na każde wezwanie Zamawiającego poddadzą się procedurze 
sprawdzającej. 

10. Oświadczamy, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące 

zmiany sytuacji przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty, 

natychmiast poinformujemy o nich Zamawiającego. 

1 1 . Załącznikami do niniejszej oferty s ą : 

i) 

2) 

3) 

4) 



Zaleca się określenie zawartości oferty poprzez uzupełnienie poniższego zapisu: 

Oferta wraz z załącznikami zawiera zapisanych stron, podpisanych i 

ponumerowanych. 

dnia 
/miejscowość/ /podpis Wykonawcy/ 



Z a ł ą c z n i k nr 2- wzór umowy z załącznikami 

U M O W A NR ZP/ 53 / 2 0 1 5 / w z ó r 

Zawarta w W a r s z a w i e dnia roku pomiędzy: 

Prokuraturą O k r ę g o w ą w Warszawie z siedzibą 00-791 W a r s z a w a przy ul. Chocimskiej 
28, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym", w imieniu którego działa: 

Prokurator Okręgowy w Warszawie -, 

Główny Księgowy -

a 

Firmą z siedzibą w.. 
części umowy „Wykonawcą", Nr KRS 
gospodarczej/nr pesel właściciela lub 
właściciela , którą reprezentuje: 

, zwaną w dalszej 
lub nr wpisu do ewidencji działalności 

wspólników NIP , PESEL 

w wyniku udzielenia zamówienia publicznego na „Sukcesywne świadczenie usługi transportu akt 
prokuratorskich", na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 09.08.2013, poz 907 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, dla 
zamówień o wartości szacunkowej netto, nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 
30.000 euro, przyjmując kurs: 1 euro = 4,2249 z ł , , została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz 
Zamawiającego usługi polegającej na sukcesywnym przewożeniu akt prokuratorskich 
do miejsc wskazanych przez Zamawiającego, a Zamawiający zobowiązuje się zapłacić 
Wykonawcy cenę, określoną w umowie. 

§ 2 

Termin realizacji umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się sukcesywnie świadczyć usługi, o których mowa w § 1, w okresie 
24 miesięcy, licząc od dnia podpisania niniejszej umowy lub do wyczerpania równowartości 
kwoty określonej w § 6 ust. 1 pkt 3 . 

2. Umowa może ulec wcześniejszemu rozwiązaniu w przypadku wcześniejszego wykorzystania 
kwoty umowy. W tej sytuacji za dzień rozwiązania umowy przyjmuje się dzień zrealizowania 
ostatniego kursu. 



§ 3 

Zasady i warunki umowy 

1. Usługa będzie realizowana sukcesywnie, na podstawie każdorazowo składanego przez 
Zamawiającego faksem lub telefonicznie zlecenia, potwierdzonego na piśmie. Wzór „Zlecenia 
transportu" stanowi Załącznik nr 1 do umowy. 

2. Z czynności związanych ze zrealizowaniem zlecenia zostanie sporządzony „Protokół wykonania 
zlecenia transportu" stanowiący Załącznik nr 2 do umowy, podpisany przez przedstawicieli 
Stron wskazanych w § 8 ust. 1. 

§ 4 

Zobowiązania Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) świadczenia usługi w godzinach i terminach uzgodnionych z osobą wskazaną przez 

Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą w § 8 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy; 
2) zapewnienia niezbędnych do prawidłowego i starannego wykonania umowy urządzeń, 

akcesoriów, środków transportu, odpowiedniej liczby pracowników; 
3) zapewnienia do wykonania umowy pojazdów samochodowych wymienionych w „Wykazie 

środków transportu (pojazdów mechanicznych) przewidzianych do realizacji umowy", 
stanowiącego Załącznik nr 3 do umowy; 

4) zapewnienia warunków bezpieczeństwa w obszarze wykonywanej usługi, 
5) w czasie transportu drzwi samochodu zostaną samochodu zabezpieczone przed ich 

samoczynnym otwarciem lub otworzeniem przez osoby do tego nieupoważnione. Ponadto 
drzwi przez które istnieje możliwość dostępu do akt na czas ich transportu zostaną 
zaplombowane przez pracownika Wykonawcy w obecności przedstawiciela Zamawiającego. 

6) naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, 
chyba że, niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które 
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 

7) zachowania tajemnicy służbowej Zamawiającego związanej z realizacją usługi; 
8) przestrzegania przepisów BHP i ppoż. w czasie świadczenia usługi na terenie obiektów 

Zamawiającego. 
9) wystawienia faktury na koniec miesiąca kalendarzowego w którym zostały wykonane usługi 

transportowe. 
2. Wykonawca powiadomi niezwłocznie Zamawiającego w przypadku wstrzymania, przez właściwy 

organ, działalności Wykonawcy lub utraty zezwolenia na prowadzenie przez Wykonawcę 
działalności w zakresie usługi wykonywanej na podstawie niniejszej umowy. 

§ 5 

Zobowiązania Zamawiającego 

Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) udostępnienia Wykonawcy, w ustalonym terminie i godzinie, pomieszczeń, z których będą 
transportowane akta prokuratorskie, 

2) zapewnienia Wykonawcy dojazdu do miejsc, w których nastąpi załadunek i rozładunek 
samochodu. 



§ 6 

2) plus zł podatku VAT według stawki %, 

3) cena z podatkiem VAT - cena ofertowa - wynosi : zł 

(słownie złotych: 

2. Cena za 1 (Jeden) kurs pojazdu wypełnionego do 20 mb akt wynosi: 

1) wartość bez podatku VAT z ł , (słownie złotych: 

2) plus zł podatku VAT według stawki %, 

3) cena z podatkiem VAT wynosi z ł , (słownie złotych: 

3. Cena za 1 (jeden) kurs pojazdu wypełnionego do 50 mb akt wynosi: 
1) wartość bez podatku VAT zł, (słownie złotych: 

), 

2) plus zł podatku VAT według stawki %, 

3) cena z podatkiem VAT wynosi z ł , (słownie złotych: 

4. Cena, o której mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie opłaty, w tym wartość usługi (koszty 
związane z przewożeniem akt prokuratorskich: wyjęcie akt z regałów archiwalnych lub szaf 
biurowych, powiązanie w paczki i umieszczenie w odpowiednich zamykanych pojemnikach 
dostarczonych przez Wykonawcę, załadunek i rozładunek, transport, wniesienie akt do 
wskazanych pomieszczeń i umieszczenie ich na półkach regałów archiwalnych lub szaf 
biurowych w sposób określony i pod nadzorem wyznaczonego pracownika Zamawiającego), 
inne opłaty nie wymienione, a które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia, w 
tym ubezpieczenia, wszelkie podatki, w tym także należny podatek VAT, zysk, narzuty, 
ewentualne upusty oraz inne opłaty nie wymienione, a które mogą wystąpić przy realizacji 
przedmiotu umowy oraz koszty związane z wszelkimi utrudnieniami wynikłymi podczas realizacji 

Ceny i warunki płatności 

1. Cena za świadczenie u s ł u g i , zgodnie ze złożoną ofertą c e n o w ą wynosi: 

1) wartość bez podatku VAT zł, słownie złotych: 



umowy. 
5. Wynagrodzenie Wykonawcy wyliczane będzie w okresach miesięcznych, na podstawie wartości 

jednostkowej, o której mowa w ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 3 oraz ilości faktycznie wykonanych 
kursów w danym miesiącu, w oparciu o pisemne „Zlecenia transportu", o których mowa w § 3 
ust. 1 oraz sporządzone „Protokoły wykonania zlecenia transportu", o których mowa w § 3 ust. 
2, podpisane przez przedstawicieli stron. 

6. Wartości i ceny są stałe do końca trwania umowy. 
7. Wynagrodzenie za świadczenie usługi, o której m o w a w § 1, będzie następować 

miesięcznie w formie przelewu, w terminie do 30 dni od daty złożenia prawidłowo 
wystawionej faktury VAT, wraz z protokołami realizacji zlecenia potwierdzonego przez 
przedstawiciela Zamawiającego, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 

8. Za dzień płatności faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. Termin uważa się za zachowany, jeśli obciążenie rachunku 
Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności. 

9. Faktury wystawiane będą na Prokuraturę Okręgową w Warszawie, płatnikiem będzie 
Prokuratura Okręgowa w Warszawie, NIP: 525-10-08-711. 

10. Łączna wartość usługi wykonanej na podstawie niniejszej umowy nie może przekroczyć kwoty 
określonej w ust. 1 pkt 3, która wynika z oferty złożonej przez Wykonawcę w ramach 
powyższego zamówienia. 

§ 7 

Gwarancja 

1. W przypadku niestarannego i wadliwego wykonania usługi Wykonawca zobowiązany jest na 
wezwanie Zamawiającego do niezwłocznego usunięcia nieprawidłowości (w tym samym bądź 
następnym dniu roboczym od zgłoszenia przez Zamawiającego). 

2. Wszystkie reklamacje dotyczące nieterminowego lub niepełnego wykonania usługi oraz jakości 
wykonanej usługi Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcy pod nr tel.: 

§ 8 

Nadzór prawidłowego wykonania umowy 

1. Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację umowy są: 

1) po stronie Zamawiającego: 
Pan Ryszard Kempka (w zakresie nadzorowania wartości umowy), tel. /22/ 2173115 ; 

Pracownik Zamawiającego uczestniczący w transporcie akt (w zakresie odpowiedniego 
zabezpieczenia transportu). 

2) po stronie Wykonawcy: 
, tel 

2. Każda ze Stron oświadcza, że reprezentujące ją osoby są umocowane przez drugą Stronę do 
dokonywania czynności faktycznych związanych z realizacją przedmiotu umowy. Osoby 
wymienione w ust. 1 nie są upoważnione do dokonywania czynności, które mogłyby 
powodować zmiany w umowie. 

§ 9 

Kary umowne 

1. W przypadku nie wykonania usługi lub przekroczenia wyznaczonego terminu, określonego 
zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 oraz niezachowania terminu usunięcia nieprawidłowości, o którym 
mowa w § 7 ust. 1, Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej za każdy dzień zwłoki -
w wysokości 20% ceny, określonej w § 6 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po 
drugiej Stronie, ta ostatnia zapłaci karę umowną w wysokości 10 % ceny określonej w § 6 ust. 1 
pkt 3 niniejszej umowy. 



3. Przewidziane w tym paragrafie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez 
Zamawiającego odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach 
ogólnych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszystkie straty poniesione przez Zamawiającego lub 
osoby trzecie, powstałe w czasie wykonywania niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, wynikłe z wadliwego lub nieterminowego wykonania umowy. 

5. Naprawienie szkód, o których mowa w ust. 4, obejmuje wyłącznie rzeczywiste straty 
Zamawiającego lub osób trzecich. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z przysługującej 
Wykonawcy należności lub na zapłatę kar umownych na podstawie noty księgowej wystawionej 
przez Zamawiającego. 

7. W przypadku gdy drzwi samochodu przewożącego akta nie zostaną prawidłowo zamknięte i 
zaplombowane Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 5% wartości 
określonej w § 6 ust. 1 pkt 3. 

§ 1 0 

Odstąpienie od umowy 

1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym z powodu niedotrzymania 
przez drugą Stronę istotnych warunków umowy oraz odstąpić od umowy w przypadkach 
przewidzianych w Kodeksie cywilnym. 

2. Odstąpienie od wykonania umowy lub rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej. 
3. Zamawiający może również odstąpić od umowy lub zmniejszyć jej zakres 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. W przypadku opisanym w ust. 3 Wykonawcy przysługiwało będzie jedynie wynagrodzenie za 
zrealizowaną część umowy. Przepis § 9 ust. 2 nie ma zastosowania. 

5. Zamawiający odstąpi od umowy w przypadku wstrzymania przez właściwy organ działalności 
Wykonawcy lub utraty zezwolenia na prowadzenie przez Wykonawcę działalności w zakresie 
usługi wykonywanej na podstawie niniejszej umowy. Kary umowne określone w § 9 ust. 2 
stosuje się, za wyjątkiem okoliczności, gdy utrata uprawnień nie będzie zawiniona przez 
Wykonawcę. 

§ 1 1 

Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikającej z umowy na rzecz osoby trzeciej, 
bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć realizacji umowy innemu 
wykonawcy. 

3. W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień zawartych w ust. 1 i ust. 2, Zamawiający 
może w trybie natychmiastowym odstąpić od umowy. Przepis § 9 ust. 2 stosuje się 
odpowiednio. 

4. Wszystkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zgody obu Stron 
i aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 

6. Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku z 
wykonaniem niniejszej umowy, jednak w przypadku gdy nie osiągną porozumienia, zaistniały 
spór będzie poddany rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla 
Zamawiającego. 

7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze Stron. 



§ 1 2 

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 

Załączniki do umowy 

Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy oraz następujące załączniki: 

1. Załącznik nr 1 - Formularz „Zlecenia transportu"; 
2. Załącznik nr 2 - „Protokół wykonania zlecenia transportu"; 
3. Załącznik nr 3 - Wykaz środków transportu (pojazdów mechanicznych) 

przewidzianych do realizacji umowy". 



załącznik nr 1 - do umowy 

ZLECENIE TRANSPORTU 

zgodnie z umową nr 

Zamawiający zleca Wykonawcy 

(nazwo firmy) 

przewóz łącznie mb akt. 
(czego dotyczy) 

z obiektu Prokuratury 

(nazwa i adres) 

(nazwa i adres) 

W ramach niniejszego zlecenia przewiduje się wykonanie 

1) kursów samochodem o ładowności c 

2) kursów samochodem o ładowności c 

podać ilość 

w dniach od do 

Jo 20 mb akt i 

io 50 mb akt, 

*Uwagi: 

data i podp is przedstawiciela Zamawiającego 



załącznik nr 2 - do umowy 

PROTOKÓŁ WYKONANIA ZLECENIA TRANSPORTU 

do zlecenia z dnia 

zgodnie z umową nr 

Potwierdzam zrealizowanie zlecenia przewozu 

(czego dotyczy) 

zgodnie z warunkami umowy oraz zleceniem z dnia 

W ramach zlecenia wykonano kursów: 

1) kursów samochodem o ładowności do 20 mb akt i 

2) kursów samochodem o ładowności do 50 mb akt, 

Podać ilość 

*Uwagi: 

data i podpis przedstawiciela Zamawiającego 
data i podpis przedstawiciela Wykonawcy 



załącznik nr 3 - do umowy 

Do wykazu należy dołączyć kserokopię dowodów rejestracyjnych niżej wymienionych pojazdów 
samochodowych oraz ubezpieczenia OC. 

L p . Marka pojazdu 

Numer 

rejestracyjny 

pojazdu 

Masa całkowita 

pojazdu w t o n a c h 

Wymiary całkowite 

w metrach 

(długość/wys./szer.) 

1 

2 

3 

4 

5 

„Wykaz środków transportu (pojazdów mechanicznych) przewidzianych do realizacji 
umowy" 



Oświadczamy, że wyżej wymienione pojazdy samochodowe będą wykorzystywane przy 

świadczeniu usługi będącej przedmiotem zamówienia. 

Miejscowość data podpis Wykonawcy 


