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Załącznik nr 1 do SIWZ 

UMOWA NR ……/KZp/20 

zawarta w Łomży w dniu  ……………2020 r. pomiędzy: 

Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą przy ul. Akademicka 

14, 18-400 Łomża,  

NIP 718-19-47-148 REGON 451202740 

zwaną dalej „Zamawiającym”, którego reprezentuje: 

………………………………………, 

a  

………………………………………. z siedzibą ……………………….. wpisaną do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy w …………………., …….. Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem …………………………………, 

NIP ………………….., REGON ……………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą”, którego reprezentuje: 

………………..……………………… 

Została zawarta umowa następującej treści: 

 

Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie zamówienia publicznego udzielonego przez 

Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 późn. zm.) Przedmiotem umowy jest 

wykonanie pełnego zakresu dostawy w oparciu o Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz 

ofertę Wykonawcy z przetargu nieograniczonego znak KZp.2730.40.20, które stanowią integralną 

część niniejszej umowy. 

§ 1 

Przedmiot i warunki realizacji umowy 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Pań-

stwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, wyprodukowanego nie wcze-

śniej niż w roku 2020, nieużywanego, bez wad i uszkodzeń, kompletne i gotowego do użytku, 

sprawnie technicznego, producent…………….., marka…….., model ………, kolor nadwozia 

………….., do siedziby Zamawiającego Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczo-

ści w Łomży. 
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2. Do chwili podpisania bez zastrzeżeń przez strony protokołu odbioru Wykonawca ponosi odpowie-

dzialność z tytułu utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w stanie fabrycznie nowym wraz z: 

1) 2 kompletami kluczyków, 

2) apteczką, 

3) atestowaną Gaśnicą, 

4) trójkątem ostrzegawczym, 

5) pełnowymiarowym lub dojazdowym kołem zapasowym, 

6) podnośnikiem samochodowym, 

7) instrukcją obsługi w języku polskim, 

8) książką gwarancyjną, 

9) książką serwisową w języku polskim.  

4. Szczegółowe dane samochodu zawarte są w ofercie Wykonawcy oraz opisie przedmiotu zamó-

wienia – załącznik nr 2 do SIWZ. 

5. Za termin dostawy przyjmuje się datę podpisania bez zastrzeżeń przez przedstawicieli Zamawia-

jącego i Wykonawcy protokołu odbioru samochodu. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dotrzymanie przedstawionych w ofercie parametrów sa-

mochodu. 

7. Wykonawca jest obowiązany poinformować Zamawiającego mailowo na adres: 

……………….@pwsip.edu.pl o terminie dostawy minimum z 5 dniowym wyprzedzeniem. 

8. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie dokumenty niezbędne do rejestracji i ubezpiecze-

nia pojazdu, najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem dostawy samochodu.  

9. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi wyłącznie w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku do 

godziny 14:00. Przesunięcie godziny dostawy może nastąpić po uprzednim uzgodnieniu z Zama-

wiającym. 

10. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy odbioru przedmiotu umowy, jeżeli dostarczony samo-

chód będzie niekompletny, niezgodny ze opisem przedmiotu zamówienia oraz ofertą Wykonawcy, 

posiadać będzie ślady zewnętrznego lub wewnętrznego uszkodzenia. Zamawiający wskaże w pro-

tokole odbioru przyczyny odmowy odbioru. 

11. Dostarczony samochód powinien: 

 Posiadać wszystkie niezbędne świadectwa, homologacje lub inne dokumenty dopuszczenia do 

ruchu drogowego wynikające z Działu III, Rozdział 1a i 1b ustawy Prawo o ruchu drogowym z 

dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 870 z zm.); 

 spełniać warunki techniczne pojazdów oraz zakres ich niezbędnego wyposażenia przewidziane 

przez obwiązujące w Polsce przepisy prawa dla samochodów poruszających się po drogach 
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publicznych. (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie wa-

runków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia Dz. U. z dnia 9 maja 

2018 r., poz. 855). 

12. Wykonawca oświadcza, że samochód określony w ust. 1 jest wolny od jakichkolwiek wad praw-

nych i obciążeń na rzecz osób trzecich oraz nie jest przedmiotem żadnego postępowania i zabez-

pieczenia. 

§2 

Termin realizacji umowy 

Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie ….. dni kalendarzowych od daty zawarcia 

umowy. 

§3 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, którego wysokość wyni-

kająca z oferty Wykonawcy wynosi: ……………………zł. netto, (słownie……………), plus podatek 

VAT według stawki ..…… ……………….%, tj.: ……….......zł. Wartość brutto wynagrodzenia wy-

nosi: ……………..zł. (słownie: …………..). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest stałe i zawiera w sobie wszystkie koszty związane 

z realizacją zamówienia, w szczególności koszty transportu i ubezpieczenia do miejsca dostawy, 

a także wszelkie inne koszty Wykonawcy związane z realizacją umowy. 

3. Podstawę do wystawienia faktury stanowi podpisany bez uwag przez obie strony bezusterkowy 

protokół odbioru przedmiotu umowy. 

4. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w faktu-

rze, w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 

5. Wykonawca oświadcza, że na dzień zlecenia przelewu rachunek bankowy Wykonawcy określony 

na fakturze figuruje w wykazie podmiotów o którym mowa w art. 96 b ust. 1 ustawy o podatku od 

towarów i usług (Dz. U. 2018, poz. 2174 z późniejszymi zmianami). 

6. Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży upoważnia Wykonawcę do 

wystawiania faktur bez podpisu Zamawiającego. 

7. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy 

protokołu odbioru bez uwag. 

8. W przypadku zwłoki w dokonaniu płatności Wykonawca może obciążyć Zamawiającego ustawo-

wymi odsetkami. 

9. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego 

§4 

Rękojmia i gwarancja jakości 
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1. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi zgodnie z przepisami kodeksu cywil-

nego. 

2. Wykonawca udzieli niżej wskazanej gwarancji ………... miesięcy  

3. Wykonawca oświadcza, że warunki i wymienione powyżej okresy gwarancji są nie gorsze ani nie 

krótsze niż aktualnie oferowane na rynku gwarancje producenta samochodu. 

4. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się w dniu podpisania protokołu odbioru samochodu. 

5. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się dokonywać bezpłatnie napraw przedmiotu 

umowy w terminie 14 dni liczonych od dnia pisemnego zgłoszenia wad, usterek, uszkodzeń po-

wstałych na skutek wad materiałowych, wykonania lub innych wad ukrytych na druku protokołu 

wad/usterek stanowiącym załącznik nr 3 do umowy. Powyższe nie dotyczy uszkodzeń spowodo-

wanych korzystaniem z przedmiotu umowy niezgodnie z jego przeznaczeniem- w takim przypadku 

koszt naprawy ponosi Zamawiający. W przypadku gdy naprawa wymagać będzie sprowadzenia 

części termin naprawy może przedłużyć się do 30 dni, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z 

Zamawiającym.  

6. Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę o powyższym mailowo na adres: 

………………… niezwłocznie po ich stwierdzeniu 

7. Wykonawca zapewnia możliwość zgłaszania wad lub usterek przedmiotu umowy od poniedziałku 

do piątku, w godzinach 8.00 - 16.00. 

8. W przypadku, gdy naprawa pojazdu nie może być zrealizowana najpóźniej w drugim dniu robo-

czym Wykonawca jest zobowiązany do udostępnienia samochodu zastępczego, należącego co 

najmniej do tego samego segmentu samochodu/ów będących przedmiotem umowy. 

9. Uszkodzenia spowodowane korzystaniem z przedmiotu umowy niezgodnie z jego przeznacze-

niem będą stwierdzone protokolarnie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do umowy.  

10. Jeżeli w okresie rękojmi lub gwarancji jakości ten sam element przedmiotu umowy ulegnie trzy-

krotnemu uszkodzeniu, Wykonawca będzie zobowiązany na własny koszt do jego wymiany na 

nowy, wolny od wad, usterek, uszkodzeń przedmiot umowy w terminie określonym w ust. 5, z 

zastrzeżeniem kar umownych z tytułu opóźnienia. 

11. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, usterek i uszkodzeń przedmiotu umowy bez 

względu na koszty, jakie będzie musiał ponieść. 

12. Świadczenia w okresie gwarancji i rękojmi wykonuje Wykonawca lub wskazany przez Wykonawcę 

podmiot (punkt serwisowy) na koszt Wykonawcy. 

13. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu nieodpłatnie pojazd zastępczy na okres 

usuwania wad, usterek i uszkodzeń przedmiotu zamówienia. 

14. Okres gwarancji i rękojmi przedłuży się każdorazowo o liczbę dni przestoju przedmiotu zamówie-

nia, spowodowanych awarią i czasem naprawy. 
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15. Warunki gwarancji określone w umowie przez Zamawiającego mają pierwszeństwo przed warun-

kami gwarancji wynikającymi z gwarancji producenta wskazanych w książce gwarancyjnej. 

16. Naprawy gwarancyjne i przeglądy gwarancyjne dokonywane będą w autoryzowanej stacji obsługi 

oferowanej marki. W razie zniszczenia lub zgubienia dokumentu gwarancyjnego Zamawiający nie 

traci uprawnień z tytułu gwarancji, jeżeli wykaże za pomocą innego dowodu — w szczególności 

umowy — istnienie zobowiązania z tytułu gwarancji. 

§5 

Odstąpienie i rozwiązanie umowy 

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wyko-

nawcy bez wyznaczania dodatkowego terminu w przypadku: 

1) opóźnienia Wykonawcy w dostarczeniu przedmiotu umowy, 

2) wystąpienia wad przedmiotu umowy nienadających się do usunięcia, uniemożliwiających jego 

użytkowanie, 

3) stwierdzenia przy odbiorze usterki uniemożliwiającej wykonanie umowy z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy, jeżeli Wykonawca odmawia dostarczenia samochodu wolnego od 

wad. 

2. Zamawiający uprawniony jest złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 

14 dni licząc od dnia, w którym Zamawiający dowiedział się o okoliczności uzasadniającej odstą-

pienie od umowy. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli z winy Zamawiającego, niemoż-

liwe jest jej wykonanie. 

§6 

Kary umowne i odpowiedzialność odszkodowawcza 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) w przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu, o którym 

mowa w § 2 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 300,00 zł za każdy dzień opóź-

nienia, chyba że opóźnienie wynikło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; 

2) za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu dokumentów niezbędnych do rejestracji po-

jazdu/ów w stosunku do terminu określonego w § 1 ust. 9 – w wysokości 300,00 zł; 

3) za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad i usterek lub wymianie wadliwego towaru na 

wolny od wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi, w stosunku do terminu określonego w 

§ 4 ust. 5 – w wysokości 300,00zł;  
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4) za każdy dzień opóźnienia w przypadku braku zapewnienia samochodu zastępczego w sto-

sunku do terminu określonego w § 4 ust. 8 - w wysokości 300,00 zł, chyba że opóźnienie 

wynikło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

3. W przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub odstąpienia od 

umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości umowy brutto. 

4. W przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub odstąpienia od 

umowy przez Wykonawcą z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci 

karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy. 

5. W przypadku, gdy na dzień zlecenia przelewu rachunek bankowy Wykonawcy określony na fak-

turze nie figuruje w wykazie podmiotów o których mowa w art. 96 b ust. 1 ustawy o podatku od 

towarów i usług Wykonawca zapłaci karę w wysokości 10% wynagrodzenia brutto o którym mowa 

w §3 ust. 1 niniejszej umowy. 

6. Zapłata kary, jej potrącenie lub pobranie nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia za-

mówienia oraz wykonania pozostałych zobowiązań umownych. 

7. Strony mają prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania, przenoszącego wy-

sokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody. 

8. Łączna wysokość naliczonych kar umownych z innych tytułów nie może przekroczyć wysokości 

kary za odstąpienie od umowy. 

9. W przypadku zwłoki w dokonaniu płatności Wykonawca może obciążyć Zamawiającego ustawo-

wymi odsetkami. 

10. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia, 

na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego. 

11. W przypadku braku możliwości potrącenia kar umownych z wierzytelności przysługujących Wy-

konawcy z tytułu zrealizowanego zamówienia, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zapłaty kar 

umownych. 

12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych prawa cy-

wilnego za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim w związku z wykonaniem 

przedmiotu umowy. 

§7 

Bezpieczeństwo informacji 

1. Zamawiający (zwany dalej w niniejszym paragrafie Administratorem) jest administratorem 

danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  
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uchylenia  dyrektywy  95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) w odniesieniu do danych osobowych, 

które są przetwarzane w ramach czynności związanych z zawarciem i realizacją niniejszej 

umowy. 

2. Administrator powierza Wykonawcy przetwarzanie w swoim imieniu danych osobowych osób 

wskazanych w ust. 1 powyżej, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie oraz we 

właściwych przepisach regulujących przetwarzanie danych osobowych, w tym w szczególności 

RODO. 

3. Przetwarzanie danych osobowych przez Wykonawcę może następować wyłącznie  

w celach związanych z realizacją niniejszej umowy lub na udokumentowane polecenie 

Administratora, wyrażonych w formie dokumentowej (papierowej lub cyfrowej, w tym za 

pośrednictwem poczty elektronicznej). 

4. Biorąc pod uwagę charakter przetwarzania danych osobowych, Wykonawca ma obowiązek 

współdziałania z Administratorem w celu wywiązania się z obowiązku odpowiadania na żądania 

osoby, której dane osobowe dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w 

obowiązujących przepisach, wdrażając odpowiednie środki techniczne i organizacyjne. 

5. Wykonawca zapewni, że osoby, które będą zaangażowane w czynności przetwarzania danych 

osobowych w ramach jego organizacji: 

5.1  otrzymają pisemne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych; 

5.2 będą zaznajomione z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych 

(z uwzględnieniem ich ewentualnych zmian) oraz z odpowiedzialnością za ich nieprzestrzeganie; 

5.3 będą dokonywały czynności przetwarzania danych osobowych wyłącznie na polecenie 

Administratora;  

5.4 zobowiążą się do bezterminowego zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz 

stosowanych przez Wykonawcę sposobów ich zabezpieczenia, o ile taki obowiązek nie wynika 

dla nich z odpowiednich przepisów. 

6.  Wykonawca nie jest uprawniony do korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego bez 

uprzedniej szczegółowej lub ogólnej pisemnej zgody Administratora. Za działania tego podmiotu 

odpowiada jak za własne działania i zaniechania. 

7. Wykonawca ma prawo korzystać z podwykonawców przy przetwarzaniu danych osobowych 

(dalsze powierzenie przetwarzania), pod warunkiem, że przed powierzeniem podwykonawcy 

przetwarzania danych osobowych: 

7.1  uzyska na to zgodę Administratora, wyrażoną w formie dokumentowej (papierowej lub 

cyfrowej, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej); 

7.2 zawrze z podwykonawcą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych 

na warunkach zapewniających co najmniej taki poziom ochrony, jak warunki niniejszej  umowy; 
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7.3 upewni się, że podwykonawca zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpo-

wiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom ob-

owiązujących przepisów. 

8. Wykonawca stosuje środki techniczne i organizacyjne, odpowiednie do zagrożeń oraz 

charakteru, zakresu, kontekstu i celu przetwarzania danych osobowych, zapewniające 

bezpieczeństwo danych osobowych, w szczególności przed ich przypadkowym lub niezgodnym 

z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym 

dostępem. 

9. Wykonawca, uwzględniając charakter przetwarzania danych osobowych, w miarę możliwości 

pomaga Administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się 

z obowiązku odpowiadania na żądania osoby której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej 

praw określonych w rozdziale III, 

10. Wykonawca, uwzględniając charakter przetwarzania danych osobowych oraz dostępne mu 

informacje, ma obowiązek współdziałania z Administratorem w wywiązaniu się  

z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO. 

11. Wykonawca niezwłocznie zawiadamia Administratora, przed podjęciem jakichkolwiek działań, o 

każdym przypadku: 

11.1 wystąpienia jakiegokolwiek organu z żądaniem udostępnienia danych osobowych, 

chyba że zakaz ujawnienia tej informacji wynika z obowiązujących przepisów; 

11.2 wystąpienia przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z żądaniem dotyczącym prze-

twarzania danych osobowych lub ich treści. 

12. Wykonawca niezwłocznie – w każdym wypadku nie później niż w ciągu 24 godzin od wykrycia – 

informuje Administratora o wszelkich wykrytych naruszeniach bezpieczeństwa danych 

osobowych, przekazując Administratorowi wszelkie dostępne Wykonawcy informacje na temat 

tego naruszenia. 

13. Administrator ma prawo kontrolowania sposobu wypełniania przez Wykonawcę jego obowiązków 

określonych w niniejszym paragrafie lub w obowiązujących przepisach.  

W szczególności Administrator może żądać udostępnienia określonych informacji lub 

dokumentów oraz może przeprowadzać – samodzielnie lub przez upoważnionego przez 

Administratora pracownika lub współpracownika – audyty, w tym inspekcje w miejscu 

przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę. 

14. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Wykonawcę obowiązków wynikających  

z umowy, Administrator ma prawo rozwiązać niniejszą umowę, ze skutkiem natychmiastowym. 

15. Najpóźniej w dniu rozwiązania  lub wygaśnięcia niniejszej umowy Wykonawca ma obowiązek: 

15.1  usunąć wszelkie dane osobowe, albo 
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15.2 zwrócić Administratorowi wszelkie nośniki zawierające dane osobowe oraz usunąć 

wszelkie istniejące kopie danych osobowych, chyba że obowiązujące przepisy wymagają od 

niego dalszego przechowywania części lub całości danych osobowych, zależnie od wyboru Ad-

ministratora, zakomunikowanego Wykonawcy w formie dokumentowej (papierowej lub cyfrowej, 

w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej) co najmniej na 7 dni przed terminem rozwiązania 

lub wygaśnięcia niniejszej umowy. 

16.  Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za wykonywanie obowiązków wynikających z 

niniejszego paragrafu. 

17. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie zastosowanie mają przepisy RODO. 

18. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Administratora za wszelkie szkody jakie 

z winy Wykonawcy wyrządzone zostaną Administratorowi wskutek przetwarzania przez 

Wykonawcę danych osobowych w sposób niezgody z postanowieniami niniejszego paragrafu lub 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym w szczególności w przypadku gdy 

Administrator zostanie obciążony karą pieniężną, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu 

równowartości uiszczonej kary w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania w tym zakresie od 

Administratora. 

§8 

Siła wyższa 

1. Żadna ze stron nie będzie ponosić określonej w umowie odpowiedzialności za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie swoich zobowiązań w razie, gdy udowodni, że: 

1) niewykonanie lub nienależyte wykonanie spowodowane było nadzwyczajnym, nagłym i nie-

spodziewanym zdarzeniem zewnętrznym, niezależnym od jej woli; 

2) nie mogła w chwili zawierania umowy i przy zachowaniu należytej staranności przewidzieć 

zaistnienia zdarzenia oraz jego skutków, o którym mowa w pkt a); 

3) nie mogła przy zachowaniu należytej staranności uniknąć bądź przezwyciężyć tego zdarzenia 

lub jego skutków. 

Zdarzenia takie będą określone jako „siła wyższa”. 

2. W przypadku, gdy siła wyższa stanie na przeszkodzie w dotrzymaniu lub wypełnieniu przez stronę 

całości lub części zobowiązań, strona ta będzie z nich tymczasowo zwolniona w takim zakresie, 

w jakim realizacja danego zobowiązania nie jest możliwa. Warunkiem tymczasowego zwolnienia 

jest powiadomienie drugiej strony o zaistniałej sytuacji i udowodnieniu niemożności spełnienia 

świadczenia. 

3. Strona tymczasowo zwolniona wznowi działalność i wykona ciążące na niej zobowiązania tak 

szybko, jak będzie to możliwe, jednocześnie dokładając najwyższej staranności w celu jak naj-

szybszego usunięcia przeszkód wykonania. 
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4. Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez stronę, która się na nie 

powołuje. 

§9 

Koordynatorzy 

1. Osobą upoważnioną do reprezentowania Zamawiającego jest: ….…….., tel. …………….., e-

mail…………….. . 

2. Osobą upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy jest: ……………., tel. …………………., e-

mail ……….. 

§10 

Zmiana umowy 

1. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych umową zmiany treści umowy dokonywane będą za 

zgodą obu stron aneksem do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. Zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w przypadkach opisanych w ust. 3, z zastrze-

żeniem, iż zmiany te nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w Specyfi-

kacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz strony umowy wyraziły zgodę na wprowadzenie 

zmian. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w niniejszym paragrafie nie stanowi 

zobowiązania stron do wprowadzenia zmiany. 

3. Niezależnie od treści innych zapisów umowy, zmiana postanowień umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w przypadku wystąpienia 

co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej: 

1) Zmiany spowodowane siłą wyższą, w tym klęskami żywiołowymi, warunkami atmosferycznymi 

uniemożliwiającymi zrealizowanie dostawy w terminie. 

2) Zmiany będące następstwem okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, w 

szczególności wstrzymania dostawy. 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust 3 pkt 1) – 2) termin 

dostawy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do należytego jej 

wykonania, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 

3) Zmiany spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki podatku VAT. 

4) Zmiany terminu realizacji zamówienia, w przypadku wystąpienia przesłanek zmiany umowy 

na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2) lub pkt 3) lub pkt 6) ustawy PZP. 

4. Każda ze stron powołując się na okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 1), 2), 3) i 4) zobowią-

zana jest poinformować drugą stronę o zaistniałym fakcie w terminie 3 dni od dnia jego zaistnie-

nia. 
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5. Niedopuszczalne są zmiany postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie nowych postano-

wień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby 

zmienić treść oferty chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, 

których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, z uwzględnieniem profesjonalnego 

charakteru działalności Zamawiającego oraz Wykonawcy. 

6. Zgodnie z regulacją zawartą na gruncie art. 144 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza moż-

liwość zmiany umowy w razie: 

1) zmiany modelu oferowanego samochodu, z zastrzeżeniem, że zmiana ta nastąpi wyłącznie w 

przypadku, gdy model został wycofany z dystrybucji i został zastąpiony modelem należącym 

do tej samej linii produktowej, o parametrach co najmniej takich jak model oferowany, lub który 

został udoskonalony albo dodatkowo wyposażony za cenę nie wyższą od ustalonej w umowie; 

2) w przypadku gdy model samochodu został wycofany z dystrybucji i nie został zastąpiony przez 

producenta modelem należącym do tej samej linii produktowej, zmiany oferowanego samo-

chodu, na samochód posiadający co najmniej parametry takie jak model oferowany i z punktu 

widzenia technicznego i technologicznego zapewnia uzyskanie korzystnej dla Zamawiającego 

funkcjonalności lub lepszych parametrów pracy i wydajności, za cenę nie wyższą od ustalonej 

w umowie. 

§11 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany, uzupełnienia oraz rozwiązania czy wypowiedzenia umowy wymagają pod ry-

gorem nieważności formy pisemnej, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.  

2. Nie stanowi zmiany umowy:  

1) zmiana adresu do korespondencji, wskazanego w komparycji umowy,  

2) utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści umowy, 

3) zmiana osób, o których mowa § 9.  

3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 dokonywane są w drodze jednostronnego pisemnego oświad-

czenia strony i wywołują skutek od dnia doręczenia go drugiej stronie.  

4. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o wszelkich zmianach adresów, z zastrze-

żeniem, że jeżeli którakolwiek ze stron nie powiadomi drugiej strony o zmianie adresu i z tej przy-

czyny nie dokona odbioru korespondencji, wszelkie powiadomienia wysłane na ostatnio podany 

adres będą uważane za prawidłowo doręczone.  

5. Strony dopuszczają w kontaktach roboczych posługiwanie się środkami bezpośredniego komu-

nikowania się na odległość (faks, email). Skuteczność doręczenia wymaga potwierdzenia odbioru 

(faksu, e-maila).  

6. Protokoły przewidziane umową wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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7. Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują się 

rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożliwości ustalenia kompromisu 

– będą one rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

8. Postanowienia umowy mają charakter rozłączny, a uznanie któregokolwiek z nich za nieważne, 

nie uchybia mocy wiążącej pozostałych. 

9. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

10. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swo-

jej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego. 

11. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą po-

lubownie. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy dla Zama-

wiającego Sąd powszechny. 

12. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wyko-

nawcy dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 
 

 

...............................................                                      ................................................                                                                                                   

ZAMAWIAJĄCY                                                                  WYKONAWCA  

 

 

 

 


