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Znak sprawy: NZ-ER/PN/II/02/20                                                                                  Załącznik nr 8 do SIWZ         
 

      Wzór umowy 
 

UMOWA nr   …………/ER/…/20 

zawarta w dniu ………………… 2020 r. w Gdyni, pomiędzy: 

Skarbem Państwa - Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa, ul. Hryniewickiego 10,  81 - 340 Gdynia, 
NIP 5862076216, REGON 192634129 

reprezentowanym przez: 

Pana  Macieja Zawadzkiego - Dyrektora 

zwanym w dalszej treści Umowy „Zamawiającym” 

a 

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

reprezentowanym przez:  

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

(treść powyższa zostanie uzupełniona w zależności od formy prawnej i danych Wykonawcy),  

którego ofertę wybrano w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. …………………………….  

reprezentowany przez: 

zwanym w dalszej treści Umowy „Wykonawcą”  

§ 1. Przedmiot Umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie, którego przedmiotem jest 
dostawa jednego samochodu specjalnego, fabrycznie nowego, nieużywanego, z napędem 4x4, 
przystosowanego do ratownictwa wodnego, dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa (dalej 
jako: Samochód lub Przedmiot Umowy), zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia oraz ofertą Wykonawcy, której kopia wraz z opisem technicznym samochodu stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 

2. Przedmiot Umowy musi spełniać warunki techniczne, gwarancyjne oraz posiadać wyposażenie, 
zgodne z SIWZ i ofertą Wykonawcy.  

§ 2. Oświadczenia Wykonawcy  

1. Wykonawca oświadcza, że: 

1) Przedmiot Umowy jest fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń 
osób trzecich, a także, że nie toczy się względem niego żadne postępowanie sądowe 
i administracyjne. 

2) zapoznał się z przekazanymi mu dokumentami i nie wnosi do nich zastrzeżeń pod kątem 
możliwości dostawy Przedmiotu Umowy według wymagań Zamawiającego określonych 
w dokumentacji zamówienia; 

3) przedmiot zamówienia został mu przedstawiony przez Zamawiającego w sposób jednoznaczny 
i wyczerpujący, z uwzględnieniem jego zakresu, za pomocą dostatecznie dokładnych 
i zrozumiałych określeń, a składając ofertę Wykonawca uwzględnił wszystkie wymagania 
i okoliczności mogące mieć wpływ na jej złożenie; 
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4) posiada wszelkie wymagane prawem kwalifikacje oraz właściwe doświadczenie, sprzęt oraz 
zasób kadrowy i niezbędne środki finansowe, pozwalające mu wykonać zamówienie w sposób 
zgodny z wymaganiami Zamawiającego; 

§ 3. Termin dostawy 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Przedmiot Umowy  w terminie 150 dni od dnia podpisania 
Umowy, tj. ………….. jednak nie później niż do dnia 10.12.2020 r. 

§ 4. Odbiór Przedmiotu Umowy  

1. Wykonawca ustali z Zamawiającym, z trzydniowym wyprzedzeniem,  termin dostawy Samochodu. 

2. Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego lub inne uzgodnione z Wykonawcą miejsce na terenie 
Gdyni.   

3. Wszelkie koszty do dnia odbioru, w szczególności koszty transportu, załadunku i wyładunku, 
ubezpieczenia, opłat celnych, opłat skarbowych i związanych z rejestracją ponosi Wykonawca.  

4. Wykonawca  dostarczy Zamawiającemu Przedmiot Umowy z pełnym zbiornikiem paliwa 
oraz maksymalną ilością płynów eksploatacyjnych. 

5.  Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z Samochodem: książkę pojazdu, wyciąg ze świadectwa 
homologacji, nie mniej, jak 2-komplety kluczy oraz książkę gwarancyjną, wystawioną przez 
producenta wraz z instrukcją obsługi w języku polskim. 

6. Odbiór odbędzie się na podstawie Protokołu Odbioru, podpisanego przez uprawnionych 
przedstawicieli każdej ze Stron. W Protokole Odbioru zostaną wymienione numery fabryczne: 
nadwozia i silnika Samochodu. 

7. Zamawiający zastrzega sobie  prawo do weryfikacji parametrów technicznych dostarczonych przez 
Wykonawcę podczas jazd i prób testowych.  

8.  W przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze, Zamawiający jest uprawniony do: 

1) w przypadku wady istotnej może odmówić odbioru Przedmiotu Umowy, 

2) w przypadku wady nieistotnej, może dokonać odbioru Przedmiotu Umowy oraz wyznaczyć 
termin usunięcia wady, przy czym termin ten będzie nie dłuższy niż nie dłuższym niż 7 dni od 
dnia podpisania Protokołu Odbioru. 

9. Za wadę istotną uważa się w szczególności wadę uniemożliwiającą korzystanie z Przedmiotu Umowy 
lub pomniejszającej znacząco jego funkcjonalność.  

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność i ryzyko związane z dostawą Samochodu do momentu 
podpisania Protokołu Odbioru przez obie Strony. 

§ 5. Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości  
………………………………….. zł netto (słownie: …………………………, …/100 złotych), powiększone o podatek 
VAT w stawce ……… %, tj. ……………………….zł brutto (słownie: ……………………….., ../100 złotych), zgodnie 
z Ofertą Wykonawcy.  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 ust. 1 ma charakter ryczałtowy i zawiera  wszystkie koszty 
Wykonawcy, związane z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności koszty transportu, 
rejestracji Samochodu, opłaty i cła, oraz wszelkie koszty z czynnościami podejmowanymi w ramach 
udzielonej rękojmi i gwarancji, w tym koszt robocizny przeglądów gwarancyjnych.  

3. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury 
VAT na adres korespondencyjny Zamawiającego lub za pośrednictwem Platformy Elektronicznego 
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Fakturowania lub na adres mailowy, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 
fakturze VAT, dla którego bank prowadzi rachunek VAT w myśl art. 62a Prawa bankowego. 

4. Zamawiający informuje, że przyjmuje ustrukturyzowane faktury elektroniczne, które mogą być 
przesyłane przez Wykonawcę za pomocą Platformy Elektronicznego Fakturowania PEF. 

5. Zamawiający wyraża zgodę na przekazanie faktury drogą elektroniczną, zapisanej w  formacie PDF, 
wyłącznie z/na adres mailowy wskazany poniżej: 

1) z adresu Wykonawcy: …………………. 

2) na adres Zamawiającego: faktury@sar.gov.pl. 

6. Podstawą do wystawienia faktury VAT za wykonanie Przedmiotu Umowy, będzie wyłącznie podpisany 
przez Zamawiającego i Wykonawcę pozytywny Protokół Odbioru.  

7. Za datę zapłaty będzie uznawany dzień wydania dyspozycji polecenia przelewu z rachunku 
bankowego Zamawiającego.  

8. W przypadku naliczenia kar umownych, o których mowa w § 7, Zamawiający zastrzega sobie prawo 
potrącenia naliczonej kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy. 

§ 6. Gwarancja i serwis 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na Przedmiot Umowy gwarancji w zakresie: 

1) na silnik i podzespoły: - 48 miesięcy 

2) na powłokę lakierniczą: - 48 miesięcy 

3) na perforację blach: -  48 miesiący 

4) na zabudowę specjalistyczną        - 48 miesięcy  

licząc od daty  podpisania Protokołu Odbioru.  

2. Warunki gwarancji zostaną określone przez Wykonawcę w oświadczeniu gwarancyjnym Wykonawcy 
(dokumencie gwarancyjnym) przy czym nie mogą być one gorsze, niż standardy określone w niniejszej 
Umowie. W razie sprzeczności z treścią dokumentów gwarancyjnych, pierwszeństwo ma Umowa. 
W szczególności: 

1) w ramach gwarancji Wykonawca zobowiąże się do nieodpłatnego usuwania wad w terminie nie 
dłuższym niż 7 dni; w razie konieczności sprowadzenia części spoza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, termin ten może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż do 21 dni; 

2) Zamawiający nie ma obowiązku dostarczenia rzeczy objętej naprawą do miejsca naprawy; 

3) usługi gwarancyjne i serwisowe realizowane będą w Stacji Obsługi Samochodów wskazanej 
przez Wykonawcę na terenie Trójmiasta (adres serwisu gwarancyjnego: …………………….…., a 
koszty dojazdu, serwisu i transportu Przedmiotu Umowy do serwisu i po naprawie będzie 
ponosił Wykonawca; 

4) gwarancja może uwzględniać limit przebiegu, lecz nie mniejszy niż ……………………………… …  

5) w razie naruszenia przez Zamawiającego warunków gwarancji, gwarancja nie może wygasnąć, a 
Wykonawca będzie uprawniony do odmowy nieodpłatnego usunięcia wady, o ile wykaże, że 
wada wynikła z uchybienia Zamawiającego;  

6) częstotliwość przeglądów gwarancyjnych będzie zgodna ze standardowymi wymaganiami 
producenta; 

7) w razie dwukrotnej naprawy tego samego elementu w okresie gwarancji, Zamawiający może 
żądać wymiany elementu na fabrycznie nowy; art. 580 §  k.c. stosuje się do wymienionego 
elementu; 
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8) zastrzeżenie pkt 7 powyżej, termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego, 
wskutek wady rzeczy objętej gwarancją, Zamawiający nie mógł z niej korzystać; 

9) gwarancja nie może wymagać korzystania wyłącznie z płynów eksploatacyjnych konkretnego 
producenta (chyba, że istnieje ku temu obiektywna konieczność techniczna) lub uzależniać 
obowiązywania gwarancji od jednoczesnego zakupu części zużywających się i materiałów 
eksploatacyjnych w serwisie (Zamawiający może nabyć te części odrębnie); 

3. Obsługa serwisowa i gwarancyjna, dostarczonego Samochodu, z zastrzeżeniem ust.2 powyżej, 
realizowana będzie, zgodnie z zaleceniami producenta i na warunkach wskazanych w gwarancji 
udzielonej przez producenta.  

4. W przypadku wystąpienia awarii Samochodu, Stacja Obsługi zobowiązana jest podjąć działania 
naprawcze  w dniach roboczych w ciągu 24 godzin, liczonych od chwili przyjęcia powiadomienia o 
wystąpieniu awarii pojazdu. Powiadomienie może zostać dokonane w formie zgłoszenia 
telefonicznego pod nr ………………… lub  w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres: …………………. 
Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie potwierdzić mailowo przyjęcie zgłoszenia.  

5. Przez cały okres gwarancji wszystkie czynności wymagane do jej zachowania, a w szczególności 
konserwacja, naprawy mechaniczne, przeglądy techniczne i serwis będą wykonywane przez 
Wykonawcę w Stacjach Obsługi Samochodów zgodnie z zaleceniami producenta i przy zachowaniu 
wymogów udzielonej gwarancji. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem 
i przekazaniem Przedmiotu Zamówienia, a także serwisu gwarancyjnego i kosztów napraw w ramach 
udzielonej gwarancji. Koszty materiałów serwisowych i eksploatacyjnych ponosi Zamawiający 
w wysokości nie wyższej od standardowych kosztów cennikowych. Konserwacja, naprawy, przeglądy, 
serwis nie objęte gwarancją wykonywane będą w ramach odrębnych zamówień, tym niemniej 
gwarancja nie może być uzależniona od zakupu autoryzowanych części zużywających się i materiałów 
eksploatacyjnych w serwisie.  

6. Usługi związanie z zapewnieniem gwarancji, a w szczególności przeglądy techniczne i serwis będą 
realizowane na koszt Wykonawcy zgodnie z zaleceniem producenta dostarczonych samochodów 
w terminie określonym w książce gwarancyjnej 

7. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad objętych gwarancją na swój koszt bez względu 
na wysokość związanych z tym kosztów chyba, że wymienia dostarczony samochód na nowy tej samej 
marki i typu o nie gorszych parametrach. 

8. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Przedmiotu Umowy 
niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Okres rękojmi za wady jest równy okresowi 
gwarancji.  Wybór podstawy usunięcia wady (rękojmia/gwarancja) należy do Zamawiającego, przy 
czym w braku wyraźnego oświadczenia uważa się, że naprawy dokonuje się w ramach gwarancji.  

§ 7. Kary Umowne  

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych: 

1) za zwłokę w dostawie Samochodu - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa 
w § 5.1 Umowy za każdy dzień zwłoki w dostawie samochodu;  

2) za odstąpienie od umowy  przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego 
lub odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 
w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy;  

3) za opóźnienie w usuwaniu wad samochodu oraz opóźnienie w zapewnieniu wymaganego czasu 
reakcji w okresie gwarancji i rękojmi za wady – w wysokości 0,05 % całkowitego wynagrodzenia 
brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 5.1 Umowy za każdy dzień opóźnienia w stosunku 
do terminu wyznaczonego na usunięcie wady lub wymaganego czasu reakcji. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym. 
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3. W razie uchybienia przez Wykonawcę warunkom świadczenia usługi serwisowej, Zamawiający 
ma prawo wykonać tę usługę w dowolnym miejscu na koszt i ryzyko Wykonawcy, a nadto żądać 
zapłaty kary umownej w wysokości równej dwukrotnym poniesionym kosztom usługi serwisowej 
brutto.  

4. Niezależnie od uprawnienia do żądania zapłaty kar umownych, w razie opóźnienia w usunięciu wad 
Przedmiotu Umowy lub wad stwierdzonych przy odbiorze ponad 3 dni robocze, Zamawiający ma 
prawo, zachowując roszczenie o naliczenie kar umownych, do usunięcia wady na koszt i ryzyko 
Wykonawcy, nie tracąc uprawnień z gwarancji.  

5. Zamawiający ma prawo do potrącenia naliczonej kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy lub z 
zabezpieczenia wykonania.  

6. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od wykonania umowy.  

§ 8. Odstąpienie od Umowy  

1. Oprócz uprawnienia do odstąpienia od umowy określonego w kodeksie cywilnym, Zamawiający może 
odstąpić od Umowy w każdym z niżej opisanych przypadków, jeżeli: 

1) Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje swoje obowiązki określone Umową, 
w razie nieusunięcia stwierdzonych uchybień w terminie 14 dni na pisemne wezwanie 
Zamawiającego; uprawnienie do Zamawiający może wykonać w terminie kolejnych 56 dni; 

2) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął dostawy pomimo pisemnego wezwania 
Zamawiającego i udzielenia 14-to dniowego terminu; uprawnienie do Zamawiający może 
wykonać w terminie kolejnych 56 dni; 

3) zaistniało opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy ponad 28 dni w stosunku do terminu – 
bez odrębnego wezwania i bez wyznaczania terminu dodatkowego; uprawnienie do 
Zamawiający może wykonać w terminie kolejnych 56 dni; 

4) gdy łączna wysokość kar umownych przekroczyła 10% wartości całkowitego wynagrodzenia 
Wykonawcy;  uprawnienie do Zamawiający może wykonać w terminie kolejnych 56 dni od 
osiągnięcia tego limitu przez kary; 

5) w przypadku określonym w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – w trybie i ze 
skutkami tam wskazanymi. 

6) jeżeli opóźnienie w usunięciu wady lub usterki przekroczyło 28 dni; uprawnienie do 
Zamawiający może wykonać bez wezwania w terminie kolejnych 28 dni; 

7) w razie trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu Samochodu - uprawnienie do 
Zamawiający może wykonać w terminie 90 dni od ujawnienia czwartej wady tego samego 
elementu; 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia. 

3. W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, niezależnie od naliczenia 
kar umownych, Zamawiający ma prawo do zlecenia dokończenia Przedmiotu Umowy innemu 
wykonawcy, na koszt i ryzyko pierwotnego Wykonawcy. Uprawnienie Zamawiającego do ściągnięcia 
od Wykonawcy dodatkowych kosztów dokończenia Przedmiotu Umowy obejmuje w szczególności 
zwiększony w stosunku do wynagrodzenia Wykonawcy koszt dokończenia Przedmiotu Umowy, na 
koszt i ryzyko Wykonawcy, z którym Zamawiający odstąpił od umowy, Przedmiotu Umowy przez 
Zamawiającego lub innego wykonawcę oraz koszty opóźnienia realizacji zamówienia. Zamawiający 
może dochodzić dodatkowych kosztów niezwłocznie po ustaleniu ich wysokości i przed ich rzeczywistą 
zapłatą nowemu wykonawcy. 
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§ 9. Zmiana Umowy  
 

1. Każda zmiana Umowy musi być dokonana na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności. 

2. Uzasadnienie zmiany Umowy musi odnosić się również do przesłanek z ustawy PZP. 

3. Możliwość zmian Umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 PZP istnieje w razie: 

1) nadzwyczajnej zmiany stosunków, określonej w art. 357(1) kodeksu cywilnego, 

2) zaistnienia nieprzewidywalnych warunków fizycznych, 

3) zaistnienia siły wyższej,  

4) przedłużających się procedur związanych z wykorzystaniem przez Wykonawców środków 
ochrony prawnej w zamówieniach publicznych lub innych procedur zamówień publicznych i 
administracyjnych, 

5) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

6) zaistnienia omyłek pisarskich lub rachunkowych, 

7) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w 
umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści umowy będzie 
umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie umowy w celu 
jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony, 

8) wycofania z sieci dystrybucji modelu (typ/ wariant/wersja) samochodu , którego Wykonawca 
zaoferował w postępowaniu i niemożliwości dostarczenia ich Zamawiającemu 

4. W przypadku zmiany Umowy w sytuacji przewidzianej w § 9.3.8) Umowy, Wykonawca zobowiązany 
jest zapewnić samochód będący technicznym następcą samochodu  pierwotnie zaoferowanego. 
W sytuacji, gdy model będący następcą ma gorsze parametry lub nie posiada wszystkich cech 
użytkowych modelu pierwotnego, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć model inny 
o identycznych lub lepszych parametrach. Przed wykonaniem dostawy Wykonawca zobowiązany jest 
złożyć u Zamawiającego oświadczenie potwierdzające niemożliwość dostarczenia oferowanego 
samochodu oraz wskazać model (typ/wariant/wersja) samochodu proponowanego 
wraz z zapewnieniem o spełnieniu minimalnych parametrów wymaganych. Brak sprzeciwu ze strony 
Zamawiającego w terminie 3 dni od otrzymania oświadczenia uznaje się jako zgodę na zmianę.  

5. Nieprzewidywalne warunki fizyczne oznaczają jakiekolwiek działanie sił natury, które jest racjonalnie 
niemożliwe do przewidzenia przez doświadczonego wykonawcę do dnia złożenia Oferty lub takie, 
że od doświadczonego wykonawcy nie można było w sposób rozsądny oczekiwać zastosowania 
przeciw niemu wystarczających środków ostrożności. 

6. W okolicznościach określonych w ust. 3 powyżej, Zamawiający przewiduje, iż zmianie mogą 
ulec postanowienia umowy dotyczące terminu wykonania Przedmiotu Umowy. 

7. Zamawiający wskazuje, iż zakres dopuszczalnych zmian będzie odpowiadał zakresowi, w jakim 
warunki (okoliczności) określone w ust. 3 będą pozostawały w adekwatnym związku przyczynowo-
skutkowym z terminem wykonania umowy Wykonawcy. 

8. W żadnym przypadku postanowień niniejszego paragrafu Umowy  nie należy interpretować jako 
udzielenie dowolnej ze stron roszczenia do żądania zmiany Umowy, a jedynie możliwość dokonania 
zmiany Umowy. Każda zmiana Umowy wymaga zgody drugiej Strony 

§ 10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz 
roszczeń z tytułu udzielonej gwarancji i rękojmi, ustala się zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy w wysokości 3% (słownie: trzy procent) wartości brutto wynagrodzenia umownego, tj. 
………………….zł (słownie: ……………………………………………………………złotych). 
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2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie wniesione przez Wykonawcę przed zawarciem 
Umowy, w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawy – Prawo Zamówień 
Publicznych 

3. Wykonawca, może dokonać zmiany formy zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana 
jest w sposób zachowujący ciągłość zabezpieczenia i nie może powodować zmniejszenia jego 
wysokości. 

4. Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w terminie 30 
dni od dnia odbioru przedmiotu zamówienia i uznania go przez Zamawiającego jako należycie 
wykonany. 

5. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji wynosi 30% 
wysokości zabezpieczenia. Kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu  
najdłuższej przewidzianej umową gwarancji.  

6. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub 
ubezpieczeniowej – gwarancja winna być sporządzona w języku polskim, mieć charakter abstrakcyjny, 
to jest zobowiązywać Gwaranta nieodwołalnie i bezwarunkowo do wypłacenia Beneficjentowi, na 
pierwsze pisemne żądanie wskazujące na niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, kwoty do 
wysokości wniesionego zabezpieczenia, bez obowiązku wykazywania niewykonania lub nienależytego 
wykonania zobowiązania. Termin obowiązywania gwarancji będzie nie krótszy, niż Termin realizacji 
Przedmiotu Umowy, powiększony o 30 dni.  

7. Gwarancja musi również zawierać klauzule o treści: „Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają 
rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają wyłącznej właściwości sądu 
powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.” 

8. W przypadku, gdy zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający 
zwraca je, wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 
pieniędzy – na rachunek Wykonawcy. 

9. Wykonawca utrzyma zabezpieczenie przez cały okres wykonywania Umowy w pełnej wysokości.  

§ 11. Siła wyższa 

1. Żadna ze Stron nie będzie uznana winną naruszenia swoich zobowiązań wynikających  
z Umowy, jeżeli wykonanie takich zobowiązań będzie uniemożliwione przez wystąpienie siły wyższej, 
powstałej po dacie podpisania Umowy. 

2. W niniejszej Umowie termin „siła wyższa” oznacza wyjątkowe wydarzenia lub okoliczności: 

1) na które Strony nie mają wpływu, 

2) przed którymi Strony nie mogły się zabezpieczyć przed zawarciem Umowy, 

3) których, gdyby wystąpiły, Strony nie mogłyby uniknąć, 

4) których nie można przypisać drugiej Stronie. 

3. Strona, której dotyczą okoliczności siły wyższej podejmie uzasadnione kroki w celu usunięcia 
przeszkód, aby wywiązać się ze swoich zobowiązań minimalizując zwłokę. 

4. Obie Strony nie poniosą odpowiedzialności za odstąpienie od Umowy z powodu uchybienia, jeżeli ich 
opóźnienie w wywiązywaniu się lub inne niewypełnienie ich zobowiązań wynikających z Umowy jest 
wynikiem wyłącznie wystąpienia siły wyższej. Zamawiający nie jest zobowiązany do płacenia odsetek 
od nieterminowych płatności, jeżeli jest to wynikiem wystąpienia siły wyższej. 

5. Jeżeli w opinii jednej ze Stron zaistniały jakiekolwiek okoliczności siły wyższej mogące mieć wpływ na 
wywiązanie się z jej zobowiązań, Strona ta powinna bezzwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od 
zdarzenia, powiadomić drugą Stronę podając szczegóły dotyczące charakteru, prawdopodobnego 
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okresu trwania i możliwych skutków takich okoliczności. O ile Zamawiający nie poleci inaczej na 
piśmie, Wykonawca będzie kontynuował wypełnianie swoich zobowiązań wynikających z Umowy w 
takim zakresie, w jakim będzie to możliwe i będzie poszukiwał wszystkich uzasadnionych, 
alternatywnych środków w celu wypełnienia swoich zobowiązań, których nie uniemożliwia 
wystąpienie siły wyższej. Wykonawca nie zastosuje w praktyce takich środków, jeżeli nie otrzyma od 
Zamawiającego polecenia do takiego działania. 

6. W przypadku wystąpienia siły wyższej trwającej przez okres 90 dni, niezależnie od jakiegokolwiek 
wydłużenia okresu realizacji, jakie może zostać przyznane Wykonawca z wyżej wymienionej przyczyny, 
każda ze Stron będzie miała prawo złożyć drugiej Stronie oświadczenie o odstąpieniu od Umowy z 
zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia. Oświadczenie to każda ze Stron może złożyć w 
terminie 21 dni od upływu powyższego terminu, a jeżeli jego złożenie z uwagi na stan siły wyższej jest 
niemożliwe w tym terminie – w terminie 21 dni od kiedy złożenie tego oświadczenia będzie możliwe.  

7. Brak powiadomienia w wymaganym terminie o wystąpieniu siły wyższej powoduje utratę prawa 
powoływania się Strony na fakt jej zaistnienia. 

§ 12. Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu 
Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. Do umowy stosuje się prawo polskie. 

2. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane w drodze negocjacji 
polubownych, a dopiero po wyczerpaniu takiej możliwości na drodze sądowej, przy czym 
postanowienie niniejsze nie stanowi zapisu na sąd polubowny. W razie bezskuteczności negocjacji 
polubownych, Strony oddadzą sprawę pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego. Sądem wyłącznie 
właściwym będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.   

3. Strony przed oddaniem sporu na drogę postępowania sądowego, mogą skorzystać z usług mediatora. 

4. Cesja wynikających z umowy wierzytelności i praw Wykonawcy oraz potrącenie wierzytelności 
Wykonawcy z wierzytelnością Zamawiającego lub innego podmiotu, wymaga pisemnej zgody 
Zamawiającego pod rygorem nieważności.  

5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdego ze 
Stron. 

6. Integralną częścią Umowy jest wyciąg z oferty Wykonawcy stanowiący załącznik do niniejszej Umowy. 

Załącznik do umowy 
1. kopia formularza oferty Wykonawcy wraz z załącznikiem – Opis Techniczny Samochodu;  

 

ZAMAWIAJĄCY:   WYKONAWCA: 
 
 


