
Załącznik nr 5 do SWZ 

PSONI/ZP/2130-5/2704/21 

 

 

UMOWA (projekt) 

na dostawę fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych 

 

 

Zawarta w Jarosławiu w dniu …………….. 2021 r. pomiędzy: 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło 

w Jarosławiu wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, 

Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy w Rzeszowie pod nr 0000010902, NIP: 792 10 19 877, REGON: 650886776 

mającym siedzibę przy ulicy Wilsona 6A, 37-500 Jarosław 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym ”reprezentowanym przez: 

1. .............................................................................. 

2. .............................................................................. 

a: 

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

……………………………………………………………………………………… 

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez: 

1. .............................................................................. 

2. .............................................................................. 

 

Umowę niniejszą zawiera się w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 

ustawy  z dnia 11 września 2019 r.  - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021, poz. 1129 ze zm.). 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać dostawę fabrycznie nowego, 

kompletnego, wolnego od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, 

autobusu (rok produkcji …….) przystosowanego do przewozu … osób łącznie z kierowcą, 

z możliwością szybkiego demontażu foteli celem przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim: 

Marka: ……………, Model: ……………………, Typ/wersja: …………….. z silnikiem 

o pojemności: ………………………… oraz mocy: ………….. KM, rodzaj/typ silnika: 

………………………, nr nadwozia ……………………., o parametrach techniczno – 

eksploatacyjnych oraz wyposażeniu zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia zawartym 

w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz ofertą Wykonawcy z dnia ………………………. 

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności: 

1) dostawę kompletnego autobusu wraz z wyposażeniem, 

2) świadczenie serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancji. W ramach przeglądu 

gwarancyjnego Wykonawca pokrywa koszty usługi. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Szczegółowa specyfikacja przedmiotu 

zamówienia stanowiąca załącznik nr 1 SWZ oraz SWZ stanowiące integralną część niniejszej 

umowy.  

4. Wraz z pojazdem Wykonawca dostarczy: 



1) niezbędne dokumenty umożliwiające dokonanie rejestracji oraz eksploatację pojazdów na 

terenie RP bezpośrednio po odbiorze pojazdu przez Zamawiającego, w szczególności 

świadectwo homologacji typu pojazdu; 

2) kartę pojazdu/ książeczkę gwarancyjną i inne, w szczególności wymagane atesty na 

elementy wyposażenia (pasy stabilizujące). 

 

§ 2 

Warunki dostawy i odbiór przedmiotu umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy do miejsca siedziby 

Zamawiającego tj. Jarosław, ul. Wilsona 6a (woj. podkarpackie, powiat jarosławski) na własny 

koszt i ryzyko, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 13:00. W 

przypadku naruszenia godzin dostawy, Zamawiający zastrzega sobie prawo rozpoczęcia 

czynności odbiorowych dnia następnego. O planowanej dostawie Wykonawca poinformuje 

Zamawiającego co najmniej na 3 dni przed dostawą. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia przedmiotu umowy na czas transportu. 

3. Odpowiedzialność z tytułu utraty lub uszkodzenia pojazdu przechodzi z Wykonawcy na 

Zamawiającego z chwilą podpisania przez przedstawicieli Stron protokołu odbioru przedmiotu 

umowy oraz fizycznego wydania pojazdu Zamawiającemu.  

4. W trakcie dokonywania czynności odbiorowych Zamawiający sprawdzi stan oraz parametry 

techniczne, zgodność z SWZ, a także kompletność wymaganego wyposażenia.  

5. Z przeprowadzonych czynności odbiorowych zostanie sporządzony protokół. Osoby 

uczestniczące w odbiorze powinny posiadać odpowiednie umocowanie (prawo do reprezentacji 

lub pełnomocnictwo).  

6. Jeżeli w toku czynności odbiorowych stwierdzone zostaną wady, to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie pojazdu zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może żądać wydania mu przedmiotu umowy bez wad, na koszt 

Wykonawcy w określonym przez Zamawiającego terminie, 

2) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru końcowego 

pojazdu do czasu usunięcia tych wad, wskazując jednocześnie termin na dokonanie tych 

czynności.  

 

§ 3 

Termin realizacji 

Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie do 3 miesięcy od 

daty zawarcia umowy. 

 

§ 4 

Gwarancja 

1. Na dostarczone samochody Wykonawca udziela gwarancji jakości: 

a. ……miesięcy na silnik i podzespoły 

b. …….miesięcy na perforację nadwozia 

c. …….miesięcy na powłokę lakierniczą 

d. …….miesięcy na wykonaną zabudowę dostosowującą pojazd do przewozu osób 

niepełnosprawnych 

licząc od dnia odbioru, bez limitu kilometrów, na warunkach szczegółowo określonych 

w książce gwarancji pojazdu w zakresie w jakim nie są one sprzeczne z niniejszą umową. 



2. Wykonawca oświadcza, że warunki i wymienione w ust.1 okresy gwarancyjne nie są mniej 

korzystne niż aktualnie oferowane gwarancje producenta pojazdu. W przypadku gdy są mniej 

korzystne dla Zamawiającego, obowiązywać będą warunki producenta w tym zakresie. 

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnej naprawy lub wymiany 

wadliwego przedmiotu zamówienia (lub jego części) na nowy wolny od wad. 

4. W okresie gwarancji Zamawiający zobowiązuje się poddawać przedmiot zamówienia 

przeglądom gwarancyjnym wykonywanym według zaleceń Wykonawcy. 

5. Wykonawca zapewni maksymalny czas rozpoczęcia usuwania awarii autobusów w okresie 

gwarancji nie przekraczający 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii przez 

Zamawiającego na adres email: ……………………… 

6. Naprawa zostanie dokonana przez warsztat / warsztaty: ………………………………………. 

7. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędne dokumenty gwarancyjne 

najpóźniej w dniu odbioru pojazdów. Zamawiający akceptuje warunki gwarancji obowiązujące 

u Wykonawcy, pod warunkiem że nie są sprzeczne z niniejszą umową. 

8. Na materiały i części naprawione lub wymienione w ramach napraw gwarancyjnych okres 

gwarancji biegnie na nowo.  

9. W ramach udzielonej gwarancji, w przypadku gdy naprawa pojazdu w ramach gwarancji 

przekroczy 1 dzień roboczy, Wykonawca zobowiązuje się zapewnić na czas trwania naprawy, 

na swój koszt, sprawny technicznie, co najmniej 9-miejscowy pojazd zastępczy 

(preferowany pojazd przystosowany do przewozu 1 osoby niepełnosprawnej na wózku 

inwalidzkim). Wraz z pojazdem zastępczym Wykonawca dostarczy dokument uprawniający 

Zamawiającego do korzystania z pojazdu wraz z dowodem rejestracyjnym i aktualnym 

ubezpieczeniem OC. 

10. Jeżeli Wykonawca nie będzie posiadał ww. pojazdu, zobowiązany jest do pokrycia kosztów 

poniesionych przez Zamawiającego z tytułu wynajęcia pojazdu zastępczego tej samej klasy. 

 

§ 5 

Wynagrodzenie 

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

wynagrodzenie w kwocie…………………..…….PLN brutto (słownie: 

..........................................................................................................……………...…), która to 

cena zawiera wszystkie opłaty oraz koszty konieczne do prawidłowego zrealizowania 

przedmiotu zamówienia, a w szczególności podatek VAT w stawce …. % i w kwocie 

..................... złotych.  

1. Należność za wykonanie dostawy płatna będzie w terminie 30 dni od daty doręczenia 

Zamawiającemu faktury VAT prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę na podstawie 

protokołów odbioru dostarczonego pojazdu.  

2. Należność za zrealizowaną i przyjętą protokołem bez zastrzeżeń dostawę płatna będzie 

przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy: ……………………………….. 

    

§ 6 

Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % ceny 

umownej brutto w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy. 



2. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % ceny 

umownej brutto w przypadku odstąpienia  przez Wykonawcę od umowy z przyczyn za które 

odpowiedzialność ponosi Zamawiający.  

3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych w art. 145 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych kary umowne nie mają zastosowania.  

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia za 

każdy dzień zwłoki w realizacji zamówienia. 

5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  

1) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu zamówienia stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 

0,2 % ceny umownej brutto za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie 

wad; 

2) za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2 % 

ceny umownej brutto, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 

3) za zwłokę w przystąpieniu do naprawy gwarancyjnej w wysokości 0,2 % ceny umownej brutto, 

za każdy dzień zwłoki liczony od 1 dnia opóźnienia. 

6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony wynosi 20 % 

wartości brutto zamówienia. 

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

lub z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

   

 § 7 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy 

Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo zamówień publicznych, a w szczególności jeśli: 

1) w razie zaistnienia 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 istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu – Zamawiający może 

odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach 

2) jeśli Wykonawca opóźnia się z dostawą przedmiotu umowy, a zwłoka trwa dłużej niż 

tydzień – Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do 7 dni od upływu 

tygodniowego  opóźnienia.  

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić poprzez oświadczenie woli złożone z zachowaniem 

formy pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia, a także powinno zawierać 

uzasadnienie faktyczne i prawne. 

3. Odstąpienie następuje z chwilą złożenia oświadczenia woli drugiej Stronie umowy. 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Zmiana postanowień umowy może również nastąpić w przypadkach określonych 

w Specyfikacji Warunków Zamówienia, tj.: 

1) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który 

spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 

2) wystąpią okoliczności skutkujące potrzebą zmiany terminu realizacji zamówienia, takie 

jak: 

a) zmiana stanu prawnego w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który 

spowoduje konieczność zmiany terminu; 



b) gdy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (w tym zdarzenia 

nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, a więc mieszczące się w 

zakresie pojęciowym tzw. siły wyższej), np. pogoda uniemożliwiająca 

wykonywanie umowy  i inne zdarzenia, których przyczyny nie leżą po żadnej ze 

stron umowy, zdarzenia wywołane przez człowieka, np. działania wojenne czy 

gwałtowne rozruchy oraz akty władzy publicznej, którym należy się 

podporządkować, a także inne niemożliwe do przewidzenia przyczyny techniczne. 

Strony mają prawo do skorygowania uzgodnionych zobowiązań i przesunięcia 

terminu realizacji maksymalnie o czas trwania siły wyższej. Strony zobowiązują 

się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem  o wystąpieniu ww. 

przeszkód; 

c) gdy wystąpi epidemia lub stan zagrożenia epidemicznego – Strony umowy 

niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych 

z wystąpieniem epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego na należyte 

wykonanie umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić, wskazując 

konkretne okoliczności lub ograniczenia, w tym powołując podstawę prawną 

nałożonych ograniczeń. Wpływ ten musi zostać potwierdzony przez stronę umowy 

powołującą się na przedmiotową okoliczność. Potwierdzenie powinno nastąpić 

w formie oświadczenia lub dokumentów pochodzących m.in. od strony, instytucji 

publicznej lub podwykonawcy. 

3) nastąpi ustawowa zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT - wynagrodzenie 

wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom o kwotę wynikającą z tej zmiany. 

2. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie 

pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

3. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności taka zmiana niniejszej umowy oraz 

wprowadzenie do niej takich postanowień, które zmieniłyby treść oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny 

i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

5. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………….                                  ………………………………… 
        (Zamawiający)                        (Wykonawca) 
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Przedmiot umowy 

5. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać dostawę fabrycznie nowego, 
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o pojemności: ………………………… oraz mocy: ………….. KM, rodzaj/typ silnika: 

………………………, nr nadwozia ……………………., o parametrach techniczno – 

eksploatacyjnych oraz wyposażeniu zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia zawartym 

w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz ofertą Wykonawcy z dnia ………………………. 

6. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności: 

1) dostawę kompletnego autobusu wraz z wyposażeniem, 

2) świadczenie serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancji. W ramach przeglądu 

gwarancyjnego Wykonawca pokrywa koszty usługi. 

7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Szczegółowa specyfikacja przedmiotu 

zamówienia stanowiąca załącznik nr 1 SWZ oraz SWZ stanowiące integralną część niniejszej 

umowy.  

8. Wraz z pojazdem Wykonawca dostarczy: 

1) niezbędne dokumenty umożliwiające dokonanie rejestracji oraz eksploatację pojazdów na 

terenie RP bezpośrednio po odbiorze pojazdu przez Zamawiającego, w szczególności 

świadectwo homologacji typu pojazdu; 

2) kartę pojazdu/ książeczkę gwarancyjną i inne, w szczególności wymagane atesty na 

elementy wyposażenia (pasy stabilizujące). 

 

§ 2 

Warunki dostawy i odbiór przedmiotu umowy 



7. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy do miejsca siedziby 

Zamawiającego tj. Jarosław, ul. Wilsona 6a (woj. podkarpackie, powiat jarosławski) na własny 

koszt i ryzyko, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 13:00. W 

przypadku naruszenia godzin dostawy, Zamawiający zastrzega sobie prawo rozpoczęcia 

czynności odbiorowych dnia następnego. O planowanej dostawie Wykonawca poinformuje 

Zamawiającego co najmniej na 3 dni przed dostawą. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia przedmiotu umowy na czas transportu. 

9. Odpowiedzialność z tytułu utraty lub uszkodzenia pojazdu przechodzi z Wykonawcy na 

Zamawiającego z chwilą podpisania przez przedstawicieli Stron protokołu odbioru przedmiotu 

umowy oraz fizycznego wydania pojazdu Zamawiającemu.  

10. W trakcie dokonywania czynności odbiorowych Zamawiający sprawdzi stan oraz parametry 

techniczne, zgodność z SWZ, a także kompletność wymaganego wyposażenia.  

11. Z przeprowadzonych czynności odbiorowych zostanie sporządzony protokół. Osoby 

uczestniczące w odbiorze powinny posiadać odpowiednie umocowanie (prawo do reprezentacji 

lub pełnomocnictwo).  

12. Jeżeli w toku czynności odbiorowych stwierdzone zostaną wady, to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie pojazdu zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może żądać wydania mu przedmiotu umowy bez wad, na koszt 

Wykonawcy w określonym przez Zamawiającego terminie, 

2) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru końcowego 

pojazdu do czasu usunięcia tych wad, wskazując jednocześnie termin na dokonanie tych 

czynności.  

 

§ 3 

Termin realizacji 

Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie do 3 miesięcy od 

daty zawarcia umowy. 

 

§ 4 

Gwarancja 

11. Na dostarczone samochody Wykonawca udziela gwarancji jakości: 

a. ……miesięcy na silnik i podzespoły 

b. …….miesięcy na perforację nadwozia 

c. …….miesięcy na powłokę lakierniczą 

d. …….miesięcy na wykonaną zabudowę dostosowującą pojazd do przewozu osób 

niepełnosprawnych 

licząc od dnia odbioru, bez limitu kilometrów, na warunkach szczegółowo określonych 

w książce gwarancji pojazdu w zakresie w jakim nie są one sprzeczne z niniejszą umową. 

12. Wykonawca oświadcza, że warunki i wymienione w ust.1 okresy gwarancyjne nie są mniej 

korzystne niż aktualnie oferowane gwarancje producenta pojazdu. W przypadku gdy są mniej 

korzystne dla Zamawiającego, obowiązywać będą warunki producenta w tym zakresie. 

13. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnej naprawy lub wymiany 

wadliwego przedmiotu zamówienia (lub jego części) na nowy wolny od wad. 

14. W okresie gwarancji Zamawiający zobowiązuje się poddawać przedmiot zamówienia 

przeglądom gwarancyjnym wykonywanym według zaleceń Wykonawcy. 



15. Wykonawca zapewni maksymalny czas rozpoczęcia usuwania awarii autobusów w okresie 

gwarancji nie przekraczający 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii przez 

Zamawiającego na adres email: ……………………… 

16. Naprawa zostanie dokonana przez warsztat / warsztaty: ………………………………………. 

17. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędne dokumenty gwarancyjne 

najpóźniej w dniu odbioru pojazdów. Zamawiający akceptuje warunki gwarancji obowiązujące 

u Wykonawcy, pod warunkiem że nie są sprzeczne z niniejszą umową. 

18. Na materiały i części naprawione lub wymienione w ramach napraw gwarancyjnych okres 

gwarancji biegnie na nowo.  

19. W ramach udzielonej gwarancji, w przypadku gdy naprawa pojazdu w ramach gwarancji 

przekroczy 1 dzień roboczy, Wykonawca zobowiązuje się zapewnić na czas trwania naprawy, 

na swój koszt, sprawny technicznie, co najmniej 9-miejscowy pojazd zastępczy 

(preferowany pojazd przystosowany do przewozu 1 osoby niepełnosprawnej na wózku 

inwalidzkim). Wraz z pojazdem zastępczym Wykonawca dostarczy dokument uprawniający 

Zamawiającego do korzystania z pojazdu wraz z dowodem rejestracyjnym i aktualnym 

ubezpieczeniem OC. 

20. Jeżeli Wykonawca nie będzie posiadał ww. pojazdu, zobowiązany jest do pokrycia kosztów 

poniesionych przez Zamawiającego z tytułu wynajęcia pojazdu zastępczego tej samej klasy. 

 

§ 5 

Wynagrodzenie 

2. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie w kwocie…………………..…….PLN brutto (słownie: 

..........................................................................................................……………...…), która to 

cena zawiera wszystkie opłaty oraz koszty konieczne do prawidłowego zrealizowania 

przedmiotu zamówienia, a w szczególności podatek VAT w stawce …. % i w kwocie 

..................... złotych.  

3. Należność za wykonanie dostawy płatna będzie w terminie 30 dni od daty doręczenia 

Zamawiającemu faktury VAT prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę na podstawie 

protokołów odbioru dostarczonego pojazdu.  

4. Należność za zrealizowaną i przyjętą protokołem bez zastrzeżeń dostawę płatna będzie 

przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy: ……………………………….. 

    

§ 6 

Kary umowne 

8. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % ceny 

umownej brutto w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy. 

9. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % ceny 

umownej brutto w przypadku odstąpienia  przez Wykonawcę od umowy z przyczyn za które 

odpowiedzialność ponosi Zamawiający.  

10. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych w art. 145 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych kary umowne nie mają zastosowania.  

11. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia za 

każdy dzień zwłoki w realizacji zamówienia. 

12. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  



4) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu zamówienia stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 

0,2 % ceny umownej brutto za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie 

wad; 

5) za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2 % 

ceny umownej brutto, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 

6) za zwłokę w przystąpieniu do naprawy gwarancyjnej w wysokości 0,2 % ceny umownej brutto, 

za każdy dzień zwłoki liczony od 1 dnia opóźnienia. 

13. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony wynosi 20 % 

wartości brutto zamówienia. 

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

lub z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

   

 § 7 

Odstąpienie od umowy 

4. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy 

Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo zamówień publicznych, a w szczególności jeśli: 

3) w razie zaistnienia 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 istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu – Zamawiający może 

odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach 

4) jeśli Wykonawca opóźnia się z dostawą przedmiotu umowy, a zwłoka trwa dłużej niż 

tydzień – Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do 7 dni od upływu 

tygodniowego  opóźnienia.  

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić poprzez oświadczenie woli złożone z zachowaniem 

formy pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia, a także powinno zawierać 

uzasadnienie faktyczne i prawne. 

6. Odstąpienie następuje z chwilą złożenia oświadczenia woli drugiej Stronie umowy. 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

6. Zmiana postanowień umowy może również nastąpić w przypadkach określonych 

w Specyfikacji Warunków Zamówienia, tj.: 

4) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który 

spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 

5) wystąpią okoliczności skutkujące potrzebą zmiany terminu realizacji zamówienia, takie 

jak: 

d) zmiana stanu prawnego w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który 

spowoduje konieczność zmiany terminu; 

e) gdy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (w tym zdarzenia 

nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, a więc mieszczące się w 

zakresie pojęciowym tzw. siły wyższej), np. pogoda uniemożliwiająca 

wykonywanie umowy  i inne zdarzenia, których przyczyny nie leżą po żadnej ze 

stron umowy, zdarzenia wywołane przez człowieka, np. działania wojenne czy 

gwałtowne rozruchy oraz akty władzy publicznej, którym należy się 

podporządkować, a także inne niemożliwe do przewidzenia przyczyny techniczne. 

Strony mają prawo do skorygowania uzgodnionych zobowiązań i przesunięcia 

terminu realizacji maksymalnie o czas trwania siły wyższej. Strony zobowiązują 



się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem  o wystąpieniu ww. 

przeszkód; 

f) gdy wystąpi epidemia lub stan zagrożenia epidemicznego – Strony umowy 

niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych 

z wystąpieniem epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego na należyte 

wykonanie umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić, wskazując 

konkretne okoliczności lub ograniczenia, w tym powołując podstawę prawną 

nałożonych ograniczeń. Wpływ ten musi zostać potwierdzony przez stronę umowy 

powołującą się na przedmiotową okoliczność. Potwierdzenie powinno nastąpić 

w formie oświadczenia lub dokumentów pochodzących m.in. od strony, instytucji 

publicznej lub podwykonawcy. 

6) nastąpi ustawowa zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT - wynagrodzenie 

wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom o kwotę wynikającą z tej zmiany. 

7. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie 

pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

8. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności taka zmiana niniejszej umowy oraz 

wprowadzenie do niej takich postanowień, które zmieniłyby treść oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy. 

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny 

i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

10. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………….                                  ………………………………… 
        (Zamawiający)                        (Wykonawca) 

 

 

 

 


