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                                                                     Projektowane postanowienia umowy  - Załącznik nr 7 
 
 
 

UMOWA 
zawarta w dniu .………. 2023 r. w Młotecznie 

 
pomiędzy: 
 
Przedsiębiorstwem Eksploatacji i Rozwoju Infrastruktury Gospodarczej Sp. z o. o  z Braniewa, Młoteczno 12A,                                  
14-500 Braniewo 
zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 
…………………………………………………………………………………….. 
 
a 
firmą………………………... z siedzibą w ……………………….. wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
……………………… w ………………….., ………………………... Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: …………………... NIP: 
……………………..., REGON: ………………….., reprezentowaną przy zawieraniu niniejszej umowy przez: 
……………………... 
zwaną dalej „Wykonawcą”. 

 
Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 
publicznych (t.j..Dz. U. 2022 r., poz. 1710). Podstawą realizacji umowy jest oferta Wykonawcy z dnia ………………… 

Przedmiot zamówienia jest dofinansowany z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych, w ramach naboru wniosków: Wstępna Promesa Nr Edycja NR01/2021/8735/PolskiLad  

 

 

§ 1  

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zadanie, którego przedmiotem jest: Dostawa 

fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego do ciśnieniowego udrażniania  i czyszczenia kanalizacji. 

2. Wykonawca zrealizuje dostawę na podstawie Umowy, Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) (Załącznik nr 1 
do Umowy) oraz złożonej oferty (Załącznik nr 2 do Umowy). SWZ oraz oferta stanowi integralną część Umowy. 
Rodzaj, parametry oraz cenę netto i brutto przedmiotu Umowy określa SWZ oraz oferta Wykonawcy, które 
stanowią załączniki do Umowy. 

3. Wykonawca zapewnia, że przedmiot dostawy jest zgodny z wszelkimi normami i przepisami prawa dotyczącymi 
przedmiotu dostawy, a także zgodny z wymaganiami określonymi w SWZ. 

4. Przedmiot Umowy opisany jest, wedle kolejności hierarchicznej, w następujących dokumentach: 

a) Umowie, 

b) SWZ (ze wszystkimi załącznikami) wraz z jej modyfikacjami dokonanymi w trakcie Przetargu, 

c) Ofercie. 

Dla interpretacji postanowień Umowy, w tym przede wszystkim dla określenia wzajemnych praw i obowiązków 
Stron, dokumenty określone w lit. a) – c) powyżej będą miały rangę wynikającą z kolejności ich przywołania. 
Jednocześnie Strony postanawiają, iż dokumenty te będą wzajemnie wyjaśniające i uzupełniające, w tym znaczeniu, 
że w przypadku zaistnienia jakiejkolwiek niejednoznaczności, wieloznaczności lub rozbieżności, Strony nie 
ograniczają w żaden sposób ani zakresu Przedmiotu Umowy, ani zakresu należytej staranności. 

5. Przy realizacji Umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć pojazd fabrycznie nowy, kompletny, spełniający 
wszystkie parametry techniczne określone w SWZ,  w złożonej ofercie oraz w załącznikach do oferty. Za pojazd 

fabrycznie nowy uznaje się pojazd nie eksploatowany , uprzednio nierejestrowany w Wydziale Komunikacji Urzędu, 
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wyprodukowany nie wcześniej niż w 2022 roku. Za pojazd  kompletny uznaje się pojazd spełniający łącznie warunki 
zgodności z wymaganiami Zamawiającego wraz z dokumentami umożliwiającymi jego rejestrację na terenie R.P. 

6. Wykonawca oświadcza, że pojazd będący przedmiotem Umowy jest jego własnością lub Wykonawca ma prawo 
dysponowania prawem własności pojazdu, a ponadto, że nie ma wad prawnych, nie mają do niego prawa osoby 
trzecie oraz  że nie jest przedmiotem żadnego zabezpieczenia, ani postępowania sądowego czy egzekucyjnego. 

7. Wykonawca oświadcza, że pojazd będący przedmiotem Umowy nie naruszają patentów jakiejkolwiek strony 
trzeciej. Wykonawcy nie są znane żadne przypadki toczącego się postępowania sądowego o naruszenie patentów. 
W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami z tytułu naruszenia jej praw, Wykonawca zobowiązany 
jest niezwłocznie, jednakże w terminie nie dłuższym niż 30 dni, zastąpić pojazd, którego dotyczą roszczenia 
pojazdem nienaruszającym jakichkolwiek praw osób trzecich oraz naprawić wszelkie szkody poniesione przez 
Zamawiającego, w tym koszty postępowania sądowego, arbitrażowego lub ugodowego, koszty zastępstwa 
procesowego oraz wszelkie zasądzone lub uzgodnione kwoty. 

8. W przypadku wystąpienia podmiotów trzecich z jakimkolwiek roszczeniem wobec Zamawiającego lub jednostek 
Zamawiającego, dotyczącym przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty związane 
z tymże roszczeniem. 

9. Postanowienia dotyczące podwykonawców i dostawców: 

1) Wykonawca nie może powierzyć realizacji całości lub części zamówienia Podwykonawcy bez pisemnej zgody 
Zamawiającego na powierzenie realizacji określonej części bądź całości zamówienia Podwykonawcy 
wskazanemu przez Wykonawcę. Jednakże, jeżeli Zamawiający w terminie 30 dni od przedstawienia mu przez 
Wykonawcę umowy z Podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania prac 
określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że Zamawiający 
zgody udzielił. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana zgoda 
Zamawiającego i Wykonawcy, udzielona zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym ustępie (dotyczy również 
poniższych punktów niniejszego ustępu). 

2) Zamawiający nie wyraża zgody na udział w realizacji zamówienia podwykonawcy lub dostawcy: 

a) wykluczonego zgodnie z art.7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązanych w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U 
z 2022 r., poz. 835). 

b) na którego nałożona została decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wpisu na listę 
osób i podmiotów, wobec których stosowane są środki, o których mowa w ustawie o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego listę, o której mowa w art. 2 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę (Dz.U. z 2022 r. poz. 835). 

10. Z tytułu naruszenia przez Wykonawcę obowiązków określonych w ustępie  9, Wykonawca zapłaci karę umowną w 
wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy przypadek. 

12. Strony postanawiają, że wszystkie materiały powstające w wyniku realizacji zamówienia, stanowią Odpady których 
wytwórcą jest Wykonawca/Podwykonawca. 

 

§ 2 

TERMINY REALIZACJI 

1. Wykonawca, z zastrzeżeniem dalszych postanowień Umowy, zrealizuje Przedmiot Umowy w terminie …………2023 
r. .Pojazd składający się na przedmiot dostawy zostanie dostarczony w miejsce określone w SWZ (Załącznik nr 1 
do Umowy ). 

2. Przez realizację umowy w określonym terminie rozumie się potwierdzone przez Zamawiającego bez zastrzeżeń w 
protokole odbioru, dostarczenie przez Wykonawcę Zamawiającemu kompletnego pojazdu wraz z wyposażeniem 
oraz dokumentami, umożliwiającymi Zamawiającemu zarejestrowanie oraz prawidłowe używanie pojazdu wraz z 
wyposażeniem. 
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3. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić na piśmie na 5 dni przed terminem dostawy gotowość przekazania 
pojazdu. 

4. Odbioru pojazdu dokona upoważniony przedstawiciel (przedstawiciele) Zamawiającego w miejscu dostawy 
określonym w SWZ.  

5. Wykonawca ponosi koszt transportu pojazdu oraz ubezpieczenia pojazdu na czas konieczny do jego 
przetransportowania do miejsca odbioru wskazanego w SWZ oraz jego rozładunku. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za organizację transportu oraz za należyte zabezpieczenie dostarczanego 
pojazdu. 

7. Potwierdzeniem odbioru pojazdu w wersji zgodnej z warunkami określonymi w niniejszej Umowie będzie 
podpisanie przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego protokołu odbioru pojazdu - bez zastrzeżeń. 

8. Za datę dostawy uważa się dzień podpisania przez przedstawicieli Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu 
odbioru  pojazdu dostarczonego w ramach niniejszej Umowy. 

9. W odbiorze pojazdu bierze udział upoważniony przedstawiciel Wykonawcy, który składa podpis na protokole 
potwierdzając fakt przekazania pojazdu. 

 

§ 3 

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 
1. Za wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie w wysokości: 

…………………….zł netto, plus należy podatek vat, tj. …………………zł brutto., z zastrzeżeniem ust.2. 

2.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy zaliczkę w wysokości: 5% wartości wynagrodzenia o którym mowa w ust.1, tj. w 

wysokości: …………………….zł netto, plus należy podatek vat, tj. …………………zł brutto. 

3.  Płatność zaliczki o której mowa w ust.2 nastąpi przelewem na rachunek bankowy  Wykonawcy wskazany w treści 

faktury, w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy.  

4. Płatność wynagrodzenia (pomniejszonego o wysokość zaliczki) a wynoszącego 95% wynagrodzenia, o którym 

mowa w ust.1 , w wysokości  tj.:  …………………….zł netto, plus należy podatek vat, tj. …………………zł brutto nastąpi 

przelewem na rachunek bankowy wskazany w treści faktury, w ciągu 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowej i zgodnej z umową faktury  – z zastrzeżeniem, iż termin zapłaty nie będzie dłuższy niż 35 dni  od dnia 

odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego. 

5. Do powyższej kwoty zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6. Wykonawca nie może dokonać cesji przysługującego mu z tytułu umowy wynagrodzenia bez zgody 
Zamawiającego  wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

7. Cena, o której mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę z tytułu realizacji przedmiotu 
Umowy, w szczególności : 

a) koszty wytworzenia pojazdu wraz z wyposażeniem, 

b) koszty transportu w miejsce wskazane przez Zamawiającego i ich rozładunku, 

c) koszty obsługi logistycznej, 

d) koszty wymaganych w kraju Zamawiającego atestów, podatków, licencji, zezwoleń, cła oraz innych opłat 
niezbędnych do uzyskania w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, 

e) koszty napraw gwarancyjnych w okresie gwarancji, 

f) koszty ubezpieczenia i uzyskania polisy ubezpieczeniowej obejmującej transport do miejsca wskazanego przez 
Zamawiającego, 

g) dostarczenie instrukcji obsługi i montażu oraz specyfikacji w języku polskim, 

h) koszty szkolenia, o których mowa w V pkt. SWZ   

8. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP: 
…………………………….., a faktura dokumentująca sprzedaż zostanie zaewidencjonowana w rejestrze sprzedaży dla 
potrzeb podatku VAT i zostanie ujęte w deklaracji VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

9. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT o numerze identyfikacyjnym NIP: 582 154 95 05 
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10. Wykonawca oświadcza, iż: 

- jest mikroprzedsiębiorcą* małym przedsiębiorcą* średnim przedsiębiorcą w rozumieniu załącznika I do 
Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne 
z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. 
zm.8) - *wybrać właściwe lub 

- posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu 
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 

§ 4 

 WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Zapłata ceny za prawidłowo zrealizowany przedmiot dostawy dokonywana będzie na następujących warunkach: 

a) Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia i dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury  na adres 
Zamawiającego. 

b) Zamawiający dopuszcza przekazywanie faktury przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy 
Elektronicznego Fakturowania (PEF).  

c) do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć kopię protokołu odbioru podpisanego bez zastrzeżeń przez 
Zamawiającego, 

d) termin płatności wynosi 30 dni  od daty dostarczenia do Zamawiającego  prawidłowo wystawionej faktury. 

e) W przypadku, gdy termin płatności przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, płatność 
wynagrodzenia nastąpi w pierwszy dzień roboczy przypadający po tych dniach. 

2. Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy Wykonawcy: 

a) Bank:   ……………………………………………….. 

b) Numer konta: ………………………………………………… 

3. Termin płatności należności za dostawę pojazdu zostanie dochowany, gdy w ostatnim dniu tego terminu nastąpi 
obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego kwotą wynikającą z niniejszej Umowy. 

4. Faktura wystawiona błędnie lub w sposób sprzeczny z warunkami Umowy nie rodzi obowiązku zapłaty. 

5. Za nieuzasadnione przekroczenie terminu płatności Wykonawca może żądać zapłaty odsetek ustawowych. 

6. Każda ze Stron pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku, koszt instytucji ją kredytujących i transferujących 
środki na jej zlecenie w związku z realizacją niniejszej umowy. 

7. Strony ustalają, iż na zasadzie potrącenia umownego Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia wszelkie 
roszczenia przysługujące mu na podstawie Umowy, w szczególności kary umowne, roszczenie o uzupełnienie 
Zabezpieczenia, koszty Wykonania Zastępczego oraz roszczenie o obniżenie ceny. 

8. Wykonawca zobowiązuje się, że wypełni ustawowy obowiązek w zakresie wykazania w deklaracji VAT podatku 
należnego z tytułu wystawionej faktury objętej Umową.  

9. Wykonawca oświadcza, że pochodzenie towaru, który wchodzi w skład przedmiotu Umowy jest legalne i według 
jego wiedzy nie uczestniczy w łańcuchu transakcji mających na celu wyłudzenie z budżetu państwa podatku VAT. 

10. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy Wykonawcy, służący do rozliczenia Przedmiotu Umowy spełnia 
wymogi na potrzeby mechanizmu podzielonej płatności (split payment), tzn. że do ww. rachunku bankowego jest 
przypisany rachunek VAT, a także, że faktura spełniać będzie inne warunki określone w powszechnie 
obowiązujących przepisach w tym zakresie. 

11. Zamawiający oświadcza, że płatności za fakturę  realizuje z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności 
(split payment). 

12. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej 
płatności (split payment). 

13. Płatność za prawidłową realizację Przedmiotu Umowy będzie dokonana przez Zamawiającego przelewem na 
rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze w terminie 60 dni od daty otrzymania prawidłowo 
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wystawionej faktury. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze został wskazany w 
zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym złożonym przez Wykonawcę do naczelnika właściwego 
urzędu skarbowego i znajduje się na tzw. „białej liście podatników VAT”, o której mowa w art. 96 b ustawy z dnia 
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

14. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze nie znajduje się na 
tzw. „białej liście podatników VAT” lub rachunek wskazany przez Wykonawcę nie spełnia wymogów określonych 
w ust. 11 niniejszego paragrafu, Zamawiający dokona zapłaty oraz złoży zawiadomienie o zapłacie należności na 
rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96 b ustawy z 
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

15. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego w przypadku, 
jeżeli oświadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 11 oraz 14 niniejszego paragrafu okażą się niezgodne z prawdą. 
Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie obciążenia nałożone z tego tytułu na 
Zamawiającego przez organy administracji skarbowej oraz zrekompensować szkodę, jaka powstała u 
Zamawiającego, wynikającą w szczególności, ale nie wyłącznie, z zakwestionowania przez organy administracji 
skarbowej prawidłowości odliczeń podatku VAT na podstawie wystawionej  przez Wykonawcę faktury 
dokumentującej realizację Przedmiotu Umowy, jak również braku możliwości zaliczenia przez Zamawiającego 
wydatków poniesionych z realizacją Przedmiotu Umowy w koszty uzyskania przychodu 

 

§ 5 

GWARANCJA I RĘKOJMIA ORAZ SERWIS 

1. Wykonawca udziela gwarancji na okres 24 miesięcy -  która rozpoczyna bieg od daty zakończenia realizacji 
zamówienia na dostarczony w ramach niniejszej Umowy pojazd wraz z wyposażeniem na warunkach określonych 
w Umowie i w SWZ. 

2. Wady i usterki, które ujawnią się w okresie gwarancji, będą usuwane zgodnie z zasadami określonymi w karcie 
gwarancyjnej, szczegółowych warunkach udzielonej gwarancji. 

3. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny na terytorium Polski, czas reakcji serwisu – 2 dni robocze od zgłoszenia 
wady lub usterki przedmiotu zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej 

4. Usunięcie wady musi następować niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 kolejnych dni licząc od dnia jej 
zgłoszenia. 

5. Zamawiający, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, może wykonywać uprawnienia wynikające z 
tytułu rękojmi za wady fizyczne dostarczonego pojazdu. 

6. W przypadku nie usunięcia wady przez Wykonawcę w terminie określonym w ust. 4 niniejszego paragrafu, 
Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne w wysokości określonej w § 7 ust. 1 lit. b) Umowy oraz dochodzić 
odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. W przypadku 
konieczności dokonania naprawy lub usunięcia usterki, Wykonawca zobowiązany jest również do pokrycia kosztów 
związanych z dostarczeniem pojazdu do serwisu oraz odbioru po naprawie. 

7. W ramach gwarancji Wykonawca będzie stosował oryginalne części. 

8. Wszelkie koszty związane z usuwaniem wad lub usterek w okresie udzielonej gwarancji ponosi Wykonawca. 

9. W przypadku: 

a) nieuzasadnionej odmowy usunięcia wady lub usterki przez Wykonawcę, 

b) braku jakiejkolwiek odpowiedzi Wykonawcy (czas reakcji serwisu) w terminie 2 dni roboczych od 
zgłoszenia wady lub usterki, 

c) nie usunięcie wad lub usterek w terminie określonym w ust. 4 

niezależnie od obciążenia Wykonawcy karami umownymi, Zamawiający będzie uprawniony zlecić naprawę osobie 
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku pokrycia kosztów naprawy przez Zamawiającego, Wykonawca 
zobowiązany będzie do ich zwrotu w pełnej wysokości. W takiej sytuacji Zamawiający nie jest zobowiązany do 
poszukiwania najtańszej oferty naprawy. 
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§ 6 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego kary umowne za: 

a) każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przekazaniu pojazdu, licząc od dnia dostawy, wskazanego w § 2 ust. 1 Umowy, 
w wysokości 0,1% ustalonej ceny netto, określonej w §3 ust. 1 Umowy, 

b) każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad lub usterek, które ujawnią się w okresie gwarancji, licząc od 
upływu terminu określonego w § 5 ust. 4 Umowy – w wysokości 0,1% umownej ceny netto, określonej w § 3 
ust. 1 Umowy,  

c) każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przeprowadzeniu szkolenia  w zakresie obsługi pojazdu pracowników 
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 0,1% umownej ceny netto, 
określonej w § 3 ust. 2 Umowy, 

d) za niespełnienie warunków określonych w ofercie oraz w SWZ przez dostarczony pojazd w wysokości 10 % 
umownej ceny netto, określonej w § 3 ust.12 Umowy. 

2. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający 
może naliczyć karę umowną w wysokości 15 % ceny netto określonej w §3 ust. 1 Umowy. 

3. Strony dopuszczają możliwość potrącenia kwoty wynagrodzenia z kwotami należnymi Zamawiającemu z tytułu kar 
umownych, o których mowa powyżej. Wykonawca wyraża zgodę na takie potrącenie umowne. 

4. Łączna wysokość kar umownych naliczona przez którąkolwiek ze Stron nie może przekroczyć 20% wartości umowy 
określonej w § 3 ust. 1 umowy. 

5. W przypadku, gdy szkody u Zamawiającego spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy przekraczają 
wysokość kar umownych określonych powyżej, niezależnie od kar umownych Zamawiający może dochodzić 
odszkodowania na zasadach ogólnych. 

6. Jakiekolwiek ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy nie dotyczą sytuacji, gdy szkoda powstanie w wyniku 
działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa Wykonawcy lub osoby trzeciej, za pomocą której Wykonawca 
realizuje obowiązki wynikające z umowy. 

7. Strony zgodnie postanawiają, iż postanowienia dotyczące kar umownych zachowują swoją moc w przypadku 
odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek z nich. 

§ 7 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o rażącym naruszeniu 
przez Wykonawcę postanowień niniejszej Umowy, a w szczególności: 

a) zrealizowania dostawy niezgodnie z SWZ, ofertą lub niniejszą Umową, 

b) Wykonywania przedmiotu Umowy przez podwykonawcę nieuzgodnionego z Zamawiającym, 

c) W przypadku, gdy w wyniku wszczęcia postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy 
lub jego znacznej części w zakresie uniemożliwiającym realizację Umowy. 

d) Wykonawca przystąpił do likwidacji przedsiębiorstwa, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu 
przekształcenia lub restrukturyzacji 

2. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem realizacji przedmiotu Umowy lub poszczególnych jego części tak 
dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je dostarczyć w czasie umówionym, Zamawiający może, nie 
wyznaczając terminu dodatkowego, od Umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do dostarczenia 
przedmiotu Umowy. 

3. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu Umowy okaże się, że Wykonawca wykona ten przedmiot w sposób wadliwy 
albo sprzeczny z Umową, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania, wyznaczając 
Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu od Umowy 
odstąpić. 

4. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w art. 456 ust. 1 PZP. 
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5. Odstąpienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 1 
niniejszego paragrafu. 

7. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa odstąpienia od Umowy, w mocy pozostają postanowienia 
umowne dotyczące kar umownych przewidzianych na wypadek odstąpienia, a także te postanowienia Umowy, 
które odnoszą się do przyjętych bez zastrzeżeń przez Zamawiającego pojazdu. 

8. W przypadku odstąpienia od umowy,  bez względu na to, która Strona złożyła oświadczenie o odstąpieniu od 
Umowy, Wykonawca: 

a) wstrzyma dalszą realizację Umowy poza i dostawami  określonymi przez Zamawiającego, koniecznymi dla 
zabezpieczenia już zrealizowanych prac, 

b) dostarczy Zamawiającemu wszystkie dokumenty przygotowane przez Wykonawcę związane z realizacją Umowy, 
aktualne na dzień odstąpienia. 

9. W przypadku odstąpienia od Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za przedmioty wchodzące 
w skład Przedmiotu Umowy odebrane do dnia odstąpienia. 

10. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może zakończyć 
realizację Przedmiotu Umowy we własnym zakresie lub zatrudniając osobę trzecią. 

11. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający, kończąc sam (lub 
przy pomocy osoby trzeciej) realizację Umowy, ustali koszty konieczne do całkowitej realizacji przedmiotu Umowy. 
Jeżeli ustalone koszty konieczne do całkowitej realizacji przekraczają wynagrodzenie zapłacone do dnia 
odstąpienia, Wykonawca, oprócz naliczonych kar umownych, zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu tę 
różnicę. 

§ 8 

ZMIANY UMOWY 

1. Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian postanowień Umowy, zgodnych z treścią art. 455 ust. 1  PZP, 
w następujących przypadkach: 

a) przesunięcia terminu wykonania Przedmiotu Umowy, jeżeli z przyczyn od Wykonawcy niezależnych, których nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, niej jest możliwe dotrzymanie pierwotnego terminu 
wykonania Przedmiotu Umowy; w takim przypadku termin wykonania Przedmiotu Umowy może zostać 
przesunięty o czas trwania przyczyn od Wykonawcy niezależnych, których nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia Umowy oraz o czas trwania ich następstw; 

b) przesunięciu terminu wykonania Przedmiotu Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, których nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; w takim przypadku termin wykonania Przedmiotu Umowy 
może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn leżących po stronie Zamawiającego oraz o czas trwania ich 
następstw; 

c) przesunięcia terminów realizacji poszczególnych lub niektórych świadczeń wchodzących w zakres Przedmiotu 
Umowy (w tym także kolejności ich wykonania) bez zmiany terminu wykonania całego Przedmiotu Umowy; w 
takim przypadku termin realizacji świadczeń wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy może zostać określony 
na nowo, jednakże termin wykonania całego Przedmiotu Umowy pozostanie niezmieniony; 

d) zmiany miejsc dostaw, użytkowania, wykonywania świadczeń objętych Umową, oraz zmiany adresów tych miejsc 
w wyniku zmian organizacyjnych i/lub zmian adresów Zamawiającego; 

e) gdy zaistnieją nieprzewidziane okoliczności, tzn. okoliczności, których przy zachowaniu należytej staranności nie 
można było przewidzieć, zmiany będą konieczne, gdyż bez ich dokonania świadczenie wchodzące w zakres 
Przedmiotu Umowy nie będzie mogło być zrealizowane , bądź nie będzie mógł zostać osiągnięty cel, dla którego 



 

  Strona 8 z 11 

 

miało być wykonywane; w takim przypadku Strony mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu 
będącego przedmiotem danego świadczenia; 

f) gdy wystąpi sytuacja, gdy rezultat będący przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres Przedmiotu 
Umowy będzie mógł być wykonany  szybciej, bardziej efektywnie, mniejszym nakładem sił i środków bądź przy 
zastosowaniu rozwiązań korzystniejszych dla Zamawiającego z punktu widzenia kosztów wykonania Przedmiotu 
Umowy, kosztów eksploatacji, niezawodności w okresie eksploatacji lub możliwości rozwoju; w takim przypadku 
Strony mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia; 

g) powstania nadzwyczajnych okoliczności (nie będących „siłą wyższą”), grożących rażącą stratą w związku z 
wykonaniem Przedmiotu Umowy, niezależnych od Stron, których Strony nie przewidziały przy zawarciu Umowy, 
w takim przypadku Strony mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego 
świadczenia wchodzącego w zakres Przedmiotu Umowy celem uniknięcia rażącej straty przy wykonaniu 
Przedmiotu Umowy; 

h) wprowadzenia lub zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dniu zawarcia Umowy; w takim 
przypadku Strony mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego 
świadczenia wchodzącego w zakres Przedmiotu Umowy celem dostosowania go do zmienionego stanu 
prawnego. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z 
zastrzeżeniem postanowień zawartych w ust. 3. 

3. Zmiany adresu Stron, numeru konta bankowego, wykazu osób do kontaktu oraz koordynatorów nie stanowią 
zmiany umowy i nie wymagają zawierania dodatkowych aneksów. Zmiany w powyższym zakresie Strony 
każdorazowo dokonują poprzez powiadomienie w formie pisemnej. 

4. Zgodnie z postanowieniami art. 439 ustawy Pzp  Zamawiający przewiduje dokonanie zmian postanowień zawartej 
Umowy w stosunku do treści oferty, tj.: 

Strony ustalają, iż w przypadku zmiany wysokości opłaty za koszty materiałów i prac  związane realizacją niniejszej 
umowy wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie  z zachowaniem następujących zasad: 
a) w przypadku jeśli poziom ceny  za materiały wzrośnie  (według wskaźnika ogłoszonego w komunikacie Prezesa 
Głównego  Urzędu Statystycznego ) o 20%  w stosunku do ceny materiałów określonej w dniu złożenia ofert. 

b) strony ustalają początkowy termin zmiany wynagrodzenia po 120 dniach. 
c) zmiana wynagrodzenia nastąpi tylko w przypadku udokumentowania przez Wykonawcę wzrostu ceny                 
materiałów  (np. wykaz rodzajów materiałów lub kosztów) związane realizacją niniejszej umowy. 
d) maksymalna zmiana wartości wynagrodzenia jaką Zamawiający dopuszcza w efekcie zastosowania niniejszych 
postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia wynosi 3%  względem ceny materiałów w 
celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie. 
e)powyższe wymaga złożenia wniosku przez Wykonawcę, w którym wykazany zostanie związek zmiany ceny 
materiałów z realizacją przedmiotu umowy i wysokością wynagrodzenia Wykonawcy. 
f)wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji niniejszej umowy nie może zostać złożony 
wcześniej niż po 120 dniach od dnia otwarcia ofert, a każdy kolejny nie może być złożony wcześniej niż po 30 dniach  
od daty ostatniej zmiany wysokości wynagrodzenia. 

5. Warunki dokonania zmian: 
a) strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia 

okoliczności, o których mowa powyżej, 
b) strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do złożenia pisemnego wniosku      o 

zmianę postanowień umowy, 
c) wniosek, o którym mowa w pkt  b) musi zawierać: 

• opis propozycji zmiany, 

• uzasadnienie zmiany, 

• opis wpływu zmiany na warunki realizacji umowy. 
d) zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności 

6. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy i zwiększenia 
wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczność dokonania zmiany została spowodowana przez jakikolwiek błąd 
lub zwłokę ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub zwłokę w dostarczeniu jakiegokolwiek dokumentu 
wynikającego z obowiązków Wykonawcy. 
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§ 9 

INFORMACJE POUFNE 

1. Na potrzeby niniejszej Umowy Strony przyjmują, iż przez „informacje poufną” należy rozumieć każdą informację 
ujawnianą przez jedną ze Stron drugiej Stornie, w związku z prowadzonymi rozmowami w trakcie negocjacji, 
niezależnie od postaci, formy informacji, w tym ujawnianej poprzez zapis na dysku komputerowym, na piśmie, 
ustnie, wizualnie, w postaci próbek, modeli, szkiców. Za informacje poufne, Strony uznają, w szczególności 
informacje zawierające dane osobowe w myśl Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz dotyczące 
strategii i organizacji firmy, polityki finansowej i marketingowej, procesów technologicznych, systemów 
informatycznych i oprogramowania, specyfikacji technicznych surowców i gotowych wyrobów, zasad dystrybucji i 
zaopatrzenia, cen oraz klientów. 

2. Przez Informacje poufne rozumie się również wszelkie informacje, które można uzyskać przez badanie, testowanie 
lub analizę Informacji poufnych, jak również sprzętu, oprogramowania, systemów, elementów systemowych lub 
ich części, dostarczonych przez Stronę Ujawniającą. 

3. Strony zobowiązują się: 

a) zachować w tajemnicy informacje poufne do własnej wiadomości;  

b) zachować w tajemnicy treść zawartych między stronami umów, porozumień, podpisanych listów intencyjnych; 

c) wykorzystać informacje jedynie w celach określonych ustaleniami dokonanymi przez Strony; 

d) ograniczyć dostęp do informacji poufnych do osób, którym te informacje są niezbędne w celach określonych w 
ppkt. c) i którzy zostali zobowiązani do zachowania tajemnicy, na zasadach niniejszej Umowy; 

e) zapewnić, że żadna z osób otrzymujących informacje nie ujawni informacji ani ich źródła, zarówno w całości, 
jak i w części osobom trzecim bez uzyskania uprzednio wyraźnego upoważnienia na piśmie od Strony, której 
informacja lub źródło informacji dotyczy; 

f) nie kopiować, nie powielać ani w żaden sposób nie rozpowszechniać jakiejkolwiek części informacji poufnych 
określonych w ust. 1. niniejszego paragrafu; 

g) odpowiednio zabezpieczyć, chronić oraz trwale zniszczyć lub zwrócić informacje poufne natychmiast po 
zakończeniu realizacji zobowiązań określonych ustaleniami dokonanymi przez Strony (tj. również trwale usunąć 
z systemów informatycznych); 

h) zapewnić przestrzeganie postanowień niniejszej Umowy przez swoich pracowników, podwykonawców i innych 
kontrahentów, którym przekazanie informacji objętych niniejszą Umową jest niezbędne do realizacji umów 
zawartych pomiędzy Stronami. 

4. Postanowienia ust. 3 nie będą miały zastosowania w stosunku do tych informacji uzyskanych od drugiej Strony, 
które: 

a) są opublikowane, znane i urzędowo podane do publicznej wiadomości bez naruszenia postanowień niniejszej 
Umowy; 

b) są ujawniane na żądanie uprawnionych podmiotów, zgłoszone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
przy czym z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Strona zobowiązana do ujawnienia 
jest  zobowiązana do podjęcia przy ujawnianiu tych informacji wszelkich kroków mających zapewnić ochronę 
poufności w najszerszym dopuszczalnym przez właściwe przepisy prawne zakresie. 

5. Aby uniknąć wszelkich wątpliwości Strony ustalają, że informacje poufne otrzymane od drugiej Strony nie muszą 
być wyraźnie oznaczone jako poufne. 

6. Strony zobowiązują się do zamieszczania swoich danych w listach referencyjnych, materiałach informacyjnych i 
wszelkich materiałach marketingowych wyłącznie za pisemną – pod rygorem nieważności – zgodą drugiej Strony.  

7. Strony oświadczają, iż w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy nie dojdzie do powierzenia przetwarzania 
danych osobowych. W przypadku, gdyby jednak w trakcie wykonywania Umowy zaistniała potrzeba powierzenia 
przetwarzania danych osobowych przez którąkolwiek ze Stron, Strony zobowiązują się do zawarcia umowy o 
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powierzenie przetwarzania danych osobowych zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (RODO) według projektu przedstawionego przez Zamawiającego. Nie zawarcie umowy o powierzenie 
przetwarzania danych osobowych upoważniać będzie każdą ze Stron do odstąpienia od niniejszej Umowy na 
warunkach określonych w innych postanowieniach niniejszej Umowy.  

8. Z tytułu zawarcia Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych Stronom nie przysługuje dodatkowe 
wynagrodzenie ponad określone w niniejszej Umowie. 

9. Każda ze Stron oświadcza, że osoby ją reprezentujące, pracownicy, współpracownicy oraz inne osoby, których dane 
osobowe zostały lub zostaną przekazane drugiej Stronie w celu zawarcia, realizacji i monitorowania wykonywania 
Umowy, odpowiednio zostały lub zostaną poinformowane, że druga Strona jest administratorem ich danych 
osobowych w rozumieniu RODO oraz że odpowiednio zapoznały lub zapoznają się z informacją o zasadach ich 
przetwarzania 

 

§ 10 

KOORDYNACJA UMOWY 

1. Obowiązki koordynującego sprawy związane z dostawą ze strony Zamawiającego pełnić będzie: 
Pan:  tel.:  e-mail:  

2. Obowiązki koordynującego sprawy związane z dostawą ze strony Wykonawcy pełnić będzie: 
Pan:  tel.:  e-mail:  

 

 

§ 11 

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNA 

1. Wykonawca przekaże nieodpłatnie Zamawiającemu w dniu dostawy dokumentację techniczno-eksploatacyjną dla 
pojazdu i wyposażenia w języku polskim oraz dodatkowo: 

a) Wymagane prawem polskim wszelkie dokumenty umożliwiające zarejestrowanie pojazdu w Polsce, 

b) Książkę gwarancyjną pojazdu, 

c) Książkę przeglądów okresowych, 

d) Instrukcję obsługi pojazdu i wyposażenia (instrukcja dla kierowcy i obsługi). 

2. Zamawiający zobowiązuje się do przestrzegania instrukcji zawartych w dokumentacji techniczno- eksploatacyjnej. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej aktualizacji dostarczonej dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej (w 
przypadku zmian w trakcie trwania gwarancji). 

4. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia na zasadach określonych w SWZ, na własny koszt 
wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi pojazdu. 

5. Koszty, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, ponoszone przez Wykonawcę obejmują koszt 
przeprowadzenia szkolenia. 

 

 

 

 

 

 

§ 12 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
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1. Dokonanie cesji praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy przez Wykonawcę wymaga zgody 
Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Strony postanawiają, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości poszczególne postanowienia Umowy będą 
interpretowane w taki sposób, aby były zgodne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa oraz intencją 
Stron. 

3. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień Umowy zostało uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub 
okazało się niewykonalne, postanowienie takie będzie uważane za niezastrzeżone w Umowie, przy czym wszystkie 
jej dalsze postanowienia pozostają w mocy. Postanowienie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub 
niewykonalne zostanie zastąpione postanowieniem o podobnym znaczeniu, w tym przede wszystkim o treści 
odzwierciedlającej pierwotne intencje Stron w granicach dopuszczalnych przez prawo. 

4. Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy w sprawach, w których zawarcie ugody jest 
dopuszczalne strony poddadzą mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem 
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą 
prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. W przypadku braku takiej możliwości Strony poddadzą je pod 
rozstrzygnięcie polskiemu sądowi powszechnemu dla  siedziby Zamawiającego. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy prawa polskiego w szczególności przepisy: 
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

6. Doręczenia korespondencji dla Wykonawcy dokonywane będą na adres wskazany na wstępie umowy. 
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego na piśmie o każdej zmianie danych 
adresowych. Brak zmiany danych skutkować będzie uznaniem za doręczonej skutecznie korespondencji, która była 
wysłana listem poleconym na ostatni wskazany adres Wykonawcy i awizowana, nawet jeżeli nie została odebrana. 

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

8. Umowa niniejsza nie może być udostępniana osobom lub podmiotom zewnętrznym bez zgody Zamawiającego 

 

Integralną część Umowy stanowią: 

1. Załącznik nr 1: SWZ z dnia ………………….…. r. 

2. Załącznik nr 2: Oferta z dnia ………………………. r. 
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