
 

 

Załącznik nr 6 do SWZ 

 

UMOWA nr …………………...……………… 

zawarta w dniu ................................. 2022 roku w Andrespolu, pomiędzy:  

▪ Gminną Przychodnią Zdrowia w Andrespolu z siedzibą w Andrespolu przy ul. 

Rokicińskiej 125, 95-020 Andrespol  

REGON: 472229570, NIP: 728 22 833 164  

– w imieniu, której działa Pani Sylwia Prymus-Kasińska – Dyrektor Gminnej Przychodni 

Zdrowia w Andrespolu z siedzibą w Andrespolu przy ul. Rokicińskiej 125, 95-020 

Andrespol, zwanym dalej „Zamawiającym” lub „Kupującym” 

▪ a ……………………………….…….. z siedzibą w ……………….……….……. 

zarejestrowanym w*/prowadzącego działalność gospodarczą ……………….. 

REGON ……………………… NIP …………………….. 

reprezentowaną przez: …………………………………………. 

zwanym  w dalszej części umowy „Wykonawcą" lub „Sprzedawcą” 

 

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez prowadzenia 

negocjacji, w oparciu o art. 275 pkt. 1  ustawy z dnia  11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.) - dalej „ustawa Pzp”, została zawarta umowa, 

o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie o nazwie: 

Zakup i dostawa fabrycznie nowej Karetki Typu T - A2 dla Podstawowej Opieki 

Zdrowotnej, w zakresie i na warunkach określonych w Specyfikacji Warunków 

Zamówienia oraz ofercie Wykonawcy które stanowią integralną część niniejszej umowy. 

2. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się sprzedać Zamawiającemu i 

dostarczyć mu: fabrycznie nową Karetkę Typu T-A2, zwany dalej „samochodem” lub 

„Przedmiotem umowy”, spełniający wszystkie wymagania techniczne wyszczególnione w 

Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, 

będącego załącznikiem nr 7 do SWZ.   

3. Przedmiot umowy należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego – ul. Rokicińska 125, 95-

020 Andrespol. 

4. Wykonawca wyda Zamawiającemu Przedmiot umowy z pełnym zbiornikiem paliwa. 

 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania czynności będących przedmiotem umowy 

dostawy opisanych w § 1, w terminie 120 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy tj. 

do dnia ……………………………….r.  

2. Dostawa, o której mowa w § 1 zostanie uznana za zrealizowaną pod warunkiem 

dostarczenia Zamawiającemu i odbioru przez Zamawiającego bez zastrzeżeń przedmiotu 

umowy w terminie, o którym mowa w ust. 1. 

3. Potwierdzeniem wydania Zamawiającemu przedmiotu umowy w terminie określonym w 

ust. 1, jest protokół zdawczo - odbiorczy, o którym mowa w § 5 ust. 5. 



 

 

4. Do czasu odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego ryzyko wszelkich 

niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą przedmiotu umowy 

ponosi Wykonawca.  

 

§ 3 

1. Strony ustalają, że za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy wynagrodzenie ustalone na kwotę netto …..………….………….. zł 

(słownie:………………..……..…………..) powiększoną o należny podatek VAT w 

wysokości ……..……….zł (słownie: ….………..……….….), co stanowi kwotę brutto w 

wysokości ……………..……zł (słownie:…………………..……………). 

2. Za sprzedaż i dostarczenie przedmiotu Umowy Wykonawca wystawi fakturę. Podstawą 

wystawienia faktury będzie podpisany przez obie strony protokół zdawczo-odbiorczy bez 

zastrzeżeń. 

3. Wykonawca wystawi fakturę na:  

Nabywca: Gminna Przychodnia Zdrowia w Andrespolu z siedzibą w Andrespolu 

 ul. Rokicińska 125, 95-020 Andrespol REGON: 47222570, NIP: 728 22 163 83.  

Odbiorca: Gminna Przychodnia Zdrowia w Andrespolu z siedzibą w Andrespolu 

 ul. Rokicińska 125, 95-020 Andrespol REGON: 47222570, NIP: 728 22 163 83.  

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w 

terminie 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury, na konto w niej 

wskazane, po uprzednim odbiorze końcowym samochodu, potwierdzonym protokołem 

zdawczo - odbiorczym, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy.  

5. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia konta Zamawiającego. 

6. Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie ma prawa przenieść na inną osobę 

wierzytelności przysługujących mu od Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy, 

w tym prawa do wynagrodzenia określonego w ust.1. 

7. Na kwotę wynagrodzenia należnego Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1 składają się 

cena pojazdu oraz koszty: dostawy pojazdu oraz wszystkie niewymienione koszty 

składające się na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wytycznymi SWZ. 

8. Wykonawca ma prawo przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 

fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi 

oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o wystawieniu 

faktury w formie elektronicznej, najpóźniej w dniu wystawienia takiej faktury. 

10. W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z możliwości przesłania ustrukturyzowanej 

faktury elektronicznej, wówczas zobowiązany jest do skorzystania z Platformy 

Elektronicznego Fakturowania udostępnionej na stronie internetowej 

https://efaktura.gov.pl. 

11. Szczegółowe zasady związane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur 

elektronicznych i innych ustrukturyzowanych dokumentów określa ustawa z dnia 9 

listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 

koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz 

akty wykonawcze. 

12. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na który ma nastąpić 

zapłata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako 

podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru 

VAT, Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu 

uzyskania wpisu tego rachunku bankowego lub rachunku powiązanego z rachunkiem 

Wykonawcy do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego 

ujawnionego w wyżej wymienionym wykazie. 

13. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawcę wpisu rachunku bankowego do 

przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w 

ww. wykazie nie jest traktowany jako opóźnienie Zamawiającego w zapłacie należnego 



 

 

wynagrodzenia i w takim przypadku nie będą naliczane za ten okres odsetki za 

opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych, jak i uznaje się, że wynagrodzenie nie jest 

jeszcze należne Wykonawcy w tym okresie. 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy na adres Gminna 

Przychodnia Zdrowia w Andrespolu z siedzibą w Andrespolu, ul. Rokicińska 125, 95-020 

Andrespol. 

2. Wykonawca zawiadomi Gminną Przychodnię Zdrowia w Andrespolu, pisemnie z 

wyprzedzeniem 3-dniowym o dacie dostarczenia przedmiotu umowy. Zamawiający 

dopuszcza zawiadomienie w formie e-maila ksiegowosc@gpzandrespol.pl 

3. Dostawa i odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo -

odbiorczego sporządzonego po sprawdzeniu zgodności dostarczonego przedmiotu 

umowy z warunkami określonymi w ofercie Wykonawcy i Szczegółowym opisie 

przedmiotu zamówienia. 

4. Za termin dostawy samochodu przyjmuje się datę podpisania przez Zamawiającego 

protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń. 

5. Własność samochodu przechodzi na Zamawiającego z chwilą podpisania protokołu 

zdawczo-odbiorczego  bez zastrzeżeń 

6. Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu Umowy wówczas, gdy:  

1) stwierdzi wady przedmiotu umowy, 

2) przedmiot umowy nie będzie odpowiadał warunkom określonym w SWZ, w tym w 

Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia lub w ofercie Wykonawcy, 

3) Wykonawca nie dostarczy Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 12. 

7. Wszelkie stwierdzone podczas odbioru usterki, braki i inne nieprawidłowości ujawnione 

w dostarczonym przedmiocie umowy, Zamawiający wpisuje do protokołu zdawczo – 

odbiorczego. 

8. Dokonanie przez Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy nie zwalnia Wykonawcy 

od roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości w wypadku ujawnienia się wad w 

trakcie eksploatacji dostarczonego pojazdu. 

9. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z transportem przedmiotu umowy z 

siedziby Wykonawcy do miejsca, określonego w ust.1 niniejszego paragrafu, a w 

szczególności: koszty paliwa, przewozu, ubezpieczenia w transporcie, opłat celnych, itp.  

Ryzyko przypadkowej utraty przedmiotu umowy lub uszkodzenia w czasie transportu 

ponosi Wykonawca. 

10. Sprzedawany i dostarczany Zamawiającemu samochód musi być w pełni sprawny, 

fabrycznie nowy, wyposażony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

powszechnie obowiązującego w dniu realizacji dostawy. Dostarczony Zamawiającemu 

pojazd wraz z wyposażeniem musi być kompletny i wolny od wad (konstrukcyjnych, 

materiałowych, wykonawczych i prawnych). 

11. Wykonawca do dostarczanego Zamawiającemu samochodu zobowiązany jest dołączyć 

niżej wymienione dokumenty i przedmioty: 

1) Instrukcję użytkowania i konserwacji przedmiotu umowy sporządzoną w języku 

polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

2) Książki serwisowe przedmiotu umowy w języku polskim,  

3) Książki gwarancyjne przedmiotu umowy w języku polskim, z zapisami zgodnymi z 

postanowieniami niniejszej umowy, 

4) Instrukcję obsługi urządzeń będących na wyposażeniu przedmiotu umowy, 

sporządzoną w języku polskim, 

5) Dokumentację niezbędną do rejestracji pojazdu, 

6) Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym samochodu w stacji 

diagnostycznej. 

7) Wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu lub wyciąg ze świadectwa homologacji 

typu pojazdu, 

8) Wykaz autoryzowanych punktów serwisowych dla pojazdu, znajdujących się na 

terenie Rzeczypospolitej Polskiej  

mailto:ksiegowosc@gpzandrespol.pl


 

 

12. Wykonawca w dniu dostawy samochodu do siedziby Zamawiającego przeprowadzi 

szkolenie wstępne dla przedstawicieli Zamawiającego (dla minimum dwóch osób) z 

zakresu obsługi pojazdu wraz z instruktażem prowadzenia pojazdu oraz obsługi 

urządzeń. 

13. Wykonawca oświadcza, że samochód wraz z wyposażeniem będący przedmiotem 

umowy jest wolny od wad prawnych i fizycznych, praw i obciążeń ze strony osób 

trzecich oraz że nie toczy się względem niego żadne postępowanie sądowe, 

zabezpieczające, egzekucyjne ani inne, którego przedmiotem  jest ten pojazd ani nie 

stanowi on przedmiotu zabezpieczenia oraz, że jest wolny od wszelkich roszczeń osób 

trzecich.  

14. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne 

i prawne dostarczonego przedmiotu umowy, w tym za ewentualne roszczenia osób 

trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, 

pozostające w związku z wprowadzeniem produktów będących przedmiotem umowy na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi pełen zakres przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca może przekazać część zakresu umowy do wykonania Podwykonawcy, przy 

czym Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, o 

ile są już znane, podać w formie pisemnej Zamawiającemu nazwy albo imiona i nazwiska 

oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób uprawnionych do kontaktu, 

zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia. Wykonawca zawiadamia 

Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w 

trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 

Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 

przedmiotu zamówienia. 

3. Wykonawca odpowiada za dobór Podwykonawców pod względem wymaganych 

kwalifikacji oraz za jakość i terminowość prac wykonanych przy pomocy 

Podwykonawców. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokonywanie w 

terminie wszelkich rozliczeń finansowych z Podwykonawcami. 

4. Powierzenie Podwykonawcom części przedmiotu Umowy nie zmienia treści zobowiązań 

Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części przedmiotu Umowy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania 

każdego Podwykonawcy i jego pracowników tak, jakby to były działania, zaniechania, 

uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

5. Zamawiający i Wykonawca nie ponoszą solidarnej odpowiedzialności za zapłatę 

wynagrodzenia za część przedmiotu Umowy wykonaną przez Podwykonawców. 

6. Wykonawca zwolni Zamawiającego na zasadach określonych w art. 392 Kodeksu 

cywilnego od obowiązku świadczenia na rzecz Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców jakichkolwiek żądanych przez nich od Zamawiającego kwot, 

niezależnie od podstawy prawnej tych żądań, w ten sposób, iż pokryje wszelkie 

należności Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wraz z odsetkami 

naliczonymi z tytułu opóźnienia w płatnościach, wywodzone przez nich z tytułu ich 

uczestnictwem w realizacji Umowy, zasądzone prawomocnymi orzeczeniami od 

Zamawiającego lub ustalone w ramach ugód zawartych przez Zamawiającego z 

Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą za uprzednią zgodą Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązany jest dokonywać terminowo wszelkich rozliczeń z 

Podwykonawcami oraz zapewnienia dokonywania terminowo wszelkich rozliczeń 

Podwykonawców z dalszymi Podwykonawcami. Wykonawca zobowiązany jest do 

składania na bieżąco Zamawiającemu informacji o stanie rozliczeń z Podwykonawcami 

oraz Podwykonawców z dalszymi Podwykonawcami. 

8. Do Podwykonawców stosuje się odpowiednio wszystkie postanowienia niniejszej 

Umowy. 



 

 

9. Zamawiający dopuszcza zawieranie przez Podwykonawców umów z dalszym 

Podwykonawcami. 

10. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i 

obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i 

obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 

Zamawiającym a Wykonawcą. 

§ 6 

1. Przedstawicielem Zamawiającego, upoważnionym do kontaktów z Wykonawcą w czasie 

realizacji Umowy są: ………………………………….. 

2. Przedstawicielem Wykonawcy, upoważnionym do kontaktów z Zamawiającym jest 

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

§ 7 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości oraz rękojmi na przedmiot umowy 

zgodnie z poniższymi punktami: 

1) ……. lat rękojmi i gwarancji mechanicznej na samochód i podzespoły, 

2) …… lat gwarancji fabrycznej producenta na perforację blach nadwozia,  

3) …… lat gwarancji fabrycznej producenta na powłokę lakierniczą. 

2. Okres gwarancji i rękojmi liczy się od dnia podpisania protokołu odbioru, o którym mowa 

w § 4 niniejszej umowy. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, nie zawiesza uprawnień 

Zamawiającego wynikających z przepisów rękojmi za wady przedmiotu umowy. 

Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

przedmiotu umowy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

3. Wykonawca w ramach gwarancji zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania przez 

autoryzowany serwis Wykonawcy/Producenta wszelkich zaistniałych wad przedmiotu 

umowy, tj. do bezpłatnej naprawy lub wymiany – w szczególności: podzespołów, 

wyposażenia, części, które w okresie gwarancji okażą się wadliwe, tj. niepełnowartościowe 

na skutek zastosowania wadliwych materiałów, błędnej konstrukcji, niepełnej sprawności, 

wadliwego wykonania lub z innych przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Gwarancją 

objęte są wady przedmiotu umowy wynikające z wad materiałowych oraz wadliwego 

wykonania.  

4. Wykonawca w ramach gwarancji zobowiązany jest do wymiany wadliwych części i 

podzespołów na nowe, nieregenerowane. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający 

może wyrazić pisemną zgodę na zastosowanie części regenerowanych. 

5. Strony ustalają, że naprawy w ramach gwarancji i rękojmi za wady wykonywane będą w 

miejscu użytkowania przedmiotu umowy. Koszty dojazdu, wyżywienia i noclegów 

serwisantów, transportu, materiałów do naprawy, części zamiennych i podzespołów oraz 

wszelkie inne koszty związane z wykonaniem napraw w ramach gwarancji i rękojmi za 

wady obciążają Wykonawcę. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji bądź rękojmi  

konieczności przetransportowania przedmiotu umowy w związku ze stwierdzeniem wad, 

których nie można usunąć (wykonać) w miejscu użytkowania przedmiotu umowy, koszty 

transportu przedmiotu umowy celem naprawy i z powrotem do miejsca użytkowania 

przedmiotu umowy poniesie Wykonawca. Sposób i warunki transportu w obie strony 

zostaną uzgodnione pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym.  

6. Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca usunie za pośrednictwem autoryzowanego serwisu 

Wykonawcy/Producenta wady przedmiotu umowy - ujawnione w okresie gwarancji, w 

terminie do 30 dni kalendarzowych od daty doręczenia mu zgłoszenia przez 

Zamawiającego na adres poczty elektronicznej …………………………………………. 

Powyższe dotyczy również realizacji roszczeń wynikających z tytułu rękojmi w wypadku 

zgłoszenia przez Zamawiającego żądania usunięcia wady na podstawie rękojmi.  

7. W uzasadnionych okolicznościach, gdy usunięcie wady nie będzie możliwe w terminie o 

którym mowa w ust. 6, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca po 

przedstawieniu harmonogramu usunięcia wady, uzgodni z Zamawiającym inny termin, 



 

 

lecz nie dłuższy niż 60 dni kalendarzowych od daty doręczenia mu zgłoszenia przez 

Zamawiającego na adres poczty elektronicznej Wykonawcy. Powyższy termin dotyczy 

również realizacji roszczeń wynikających z tytułu rękojmi. Uzgodnienie może być 

dokonane  na adres poczty elektronicznej ………………………….. . 

8. Okres gwarancji i rękojmi ulega przedłużeniu o czas od momentu zgłoszenia przedmiotu 

umowy do naprawy do momentu odebrania z naprawy sprawnego przedmiotu umowy. 

9. Po okresie gwarancji serwis może być prowadzony przez Wykonawcę na podstawie 

indywidualnych zleceń Zamawiającego. 

10. Wykonawca gwarantuje wykonanie we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich 

czynności serwisowych wskazanych w książkach serwisowych, instrukcjach obsługi czy 

też innych dokumentach dotyczących przedmiotowych samochodów i elementów ich 

zabudowy i wyposażenia, obejmujących również wymianę materiałów, olejów i płynów 

eksploatacyjnych (z wyjątkiem płynu do spryskiwaczy) oraz innych elementów 

podlegających okresowej wymianie. Koszty dojazdu, transportu, do serwisu obciążają 

Wykonawcę. 

 

§ 8 

1. Strony ustalają i zastrzegają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez 

Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci na 

rzecz Zamawiającego kary umowne, niezależnie od tego czy szkoda po stronie 

Zamawiającego rzeczywiście zaistniała i jaka była jej wielkość. Kary umowne będą 

naliczane za zwłokę. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych 

uregulowanych w Kodeksie cywilnym. 

2. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa 

w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, 

2) za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu Umowy terminie wskazanym w § 2 ust. 1 – w 

wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 

niniejszej Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 

gwarancji/rękojmi – w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od 

dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad. 

3. Łączna wysokość kar umownych z przyczyn wymienionych w § 8 ust. 2 pkt. 2 i pkt. 3 nie 

może przekraczać 50%  ceny brutto określonej w § 3 ust. 1 

4. Zamawiający ma prawo do odszkodowania uzupełniającego i przenoszącego wysokość kar 

umownych do wysokości poniesionej szkody, a także prawo potrącenia kar umownych z 

wynagrodzenia Wykonawcy, chyba że uprawnienie do potrącenia kar wyłączone zostało 

przez powszechnie obowiązujące przepisy. 

5. Termin płatności kar umownych, o których mowa w ust. 1 wynosi 3 dni od daty 

doręczenia Wykonawcy noty księgowej, chyba że Zamawiający wskaże w wezwaniu inny 

termin. 

§ 9 

1. Strony Umowy zgodnie postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z 

działania siły wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk 

żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych, a także innych zdarzeń, na które strony nie 

mają żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć bądź przewidzieć w chwili 

podpisania Umowy (siła wyższa). 

2. Strona Umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu Umowy wskutek działania 

siły wyższej, jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej strony o 

wystąpieniu i ustaniu działania siły wyższej. Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, 

jego skutki na wypełnianie zobowiązań wynikających z Umowy, zakres asortymentu, 

którego dotyczy, i środki przedsięwzięte, aby te konsekwencje złagodzić. 



 

 

3. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest 

zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z 

Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do 

podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu Umowy, a których 

nie wstrzymuje działanie siły wyższej. 

4. Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na 

czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. 

obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres 

działania siły wyższej. W czasie istnienia utrudnień w wykonaniu Umowy na skutek 

działania siły wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani 

nie obciąża się drugiej strony Umowy kosztami zakupów interwencyjnych. 

5. W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu Umowy na skutek działania siły wyższej 

utrzymują się dłużej niż trzy miesiące od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, 

każda ze stron może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w części objętej 

działaniem siły wyższej. Rozwiązanie Umowy ze skutkiem natychmiastowym następuje 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 10 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian istotnych postanowień Umowy w 

następujących przypadkach: 

1) zmiany zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom, 

2) nastąpi zmiana obowiązujących przepisów – w tym przypadku Zamawiający będzie 

uprawniony do zmiany Umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepisów 

prawa wpływa na prawa i obowiązki stron Umowy, w szczególności zmiana stawki 

podatku VAT w odniesieniu do wynagrodzenia (w takim przypadku nie może ulec 

zmianie wartość wynagrodzenia brutto). 

2. Wprowadzenie zmiany postanowień Umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 11 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy: 

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

Umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; odstąpienie od Umowy w 

tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach, 

2) w przypadku wystąpienia 30-dniowego opóźnienia w terminowej realizacji 

przedmiotu Umowy, określonego w § 2 ust. 1, 

3) zostanie zlikwidowane przedsiębiorstwo Wykonawcy, 

4) Wykonawca realizuje umowę w sposób niezgodny z jej postanowieniami, a w 

szczególności dostarczył pojazd niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia i 

złożoną ofertą, lub gdy właściwy organ odmówi zarejestrowania pojazdu. 

2. Odstąpienie od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 2) - 4) powinno nastąpić w 

formie pisemnej w terminie 15 dni kalendarzowych od daty powzięcia wiadomości o 

przyczynie odstąpienia pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno 

zawierać uzasadnienie. 

§ 12 

Strony dołożą starań, by wszelkie wątpliwości i spory wynikające z niniejszej Umowy były 

rozstrzygane w sposób polubowny w drodze wzajemnych negocjacji w ciągu 14 dni 

kalendarzowych od wystąpienia jednej ze Stron wobec drugiej z takim żądaniem. Jeżeli 

jednak nie dojdzie pomiędzy stronami do porozumienia, spory będą rozpoznawane przez sąd 

miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 



 

 

 

§ 13 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia wprowadzane do Umowy, w tym jej rozwiązanie za 

obopólną zgodą Stron oraz dostarczenie powiadomienia o rozwiązaniu Umowy, muszą 

mieć formę pisemną, z wyłączeniem powiadamiania drogą elektroniczną (e-mail), pod 

rygorem nieważności. 

2. Każda ze stron zobowiązana jest do informowania, w formie pisemnej, drugą stronę o 

każdoczesnej zmianie swojego adresu w tym adresów e-mail, nr telefonu, nr faksu w 

terminie 3 dni od daty zaistnienia zmiany. Zaniechanie takiego zawiadomienia skutkować 

będzie tym, iż korespondencja przesłana na dotychczasowe adresy zostanie uznana za 

skutecznie doręczoną. 

3. Wymiana informacji między stronami odbywać się musi w języku polskim. 

4. Integralnymi częściami składowymi niniejszej Umowy są: 

1) oferta Wykonawcy, 

2) zawiadomienie o wyborze oferty, 

3) specyfikacja warunków zamówienia wraz z udzielonymi wyjaśnieniami 

4) i wprowadzonymi zmianami,  

5) załączniki do specyfikacji warunków zamówienia. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie powszechnie 

wiążące przepisy prawa, a w szczególności ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 

6. Niniejsza Umowa sporządzona i podpisana została w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 

w tym 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 3 egzemplarze dla Zamawiającego. 
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