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WZÓR UMOWY nr ………..  
 
 

Zawarta w dniu ……… r. w Gubinie pomiędzy: 
 
Przedsiębiorstwem Usług Miejskich Spółka z o.o. z siedzibą w Gubinie ul. Śląska 36, 
Regon 970361280, NIP 9261000423,  zwanym dalej " Zamawiającym ", reprezentowanym 
przez Zarząd, w  imieniu, którego występuje:   
  

Prezes Zarządu Spółki – Leszek Linda  

  

 
a 
*……………………………………………….. prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 
„……………………” ……………. z siedzibą …………………..…………,  
NIP: …………………………, numerem REGON: ………………….………., 
PESEL: ………..………………., będącym podatnikiem VAT czynnym 
 
 
a 
*……………………………….. wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez ……………………………., ……………., Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS …………………………., 
posługującą się NIP …………………………………., numerem REGON o kapitale 
zakładowym ………………….., będącą podatnikiem VAT czynnym, reprezentowaną przez: 
 
1. ……………………………………… 
 …………………………………………………. 
2. ………………………………………  
 …………………………………………………. 
zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą,  
 
łącznie dalej zwanych Stronami lub z osobna Stroną.  
 
 
Wobec wyboru oferty Wynajmującego w przeprowadzonym przez Zamawiającego 
postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji (art.275 pkt 1 Pzp), Strony postanowiły 
zawrzeć niniejszą umowę (dalej „Umowa”) o następującej treści: 
 
 

§1  
 

DEFINICJE 
 

1. Użyte w niniejszej Umowie wyrażenia mają następujące znaczenia, które obejmować 
będą zarówno formę liczby pojedynczej, jak i mnogiej definiowanych wyrażeń: 

2. „Wykonawca” – osoba (lub osoby) fizyczna lub prawna, inna jednostka organizacyjna, 
także nieposiadająca osobowości prawnej, a której ustawa przyznaje zdolność prawną, 
przez którą lub w imieniu której Umowa jest podpisana; 

3. „Zamawiający” – należy przez to rozumieć Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka 
z o.o. z siedzibą w Gubinie ul. Śląska 36  

4. „Strony” – oznacza  Zamawiającego i Wykonawcę.  
5. „Użytkownik” – pracownik Wykonawcy lub inna osoba upoważniona przez 

Wykonawcę do użytkowania Pojazdu będącego przedmiotem najmu w imieniu i na 
rzecz Wykonawcy; 
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6. „Umowa” – należy przez to rozumieć niniejszą Umowę; 
7. „Pojazd” – pojazd samochodowy wraz z wyposażeniem, stanowiący przedmiot 

Umowy; 
8. „ASO” – autoryzowana stacja obsługi; 
9. „Protokół zdawczo – odbiorczy” – dokument stanowiący integralną część Umowy, 

potwierdzający dokonanie odbioru i zwrotu Pojazdu przez Wykonawcę; 
 
 

§ 2 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Wykonawca oświadcza, iż jest właścicielem lub posiada prawo do dysponowania 

Pojazdem oddanym Zamawiającemu do użytkowania w ramach Umowy lub posiada 
zgodę podmiotu trzeciego do dysponowania Pojazdem oraz że prowadzi działalność 
gospodarczą m.in. w zakresie wynajmu pojazdów samochodowych. 

2. Wykonawca oświadcza, że nie istnieją po jego stronie jakiekolwiek przeszkody prawne 
oraz faktyczne, które uniemożliwiałyby bądź utrudniały zawarcie lub wykonanie 
Umowy. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do używania Przedmiotu Umowy na warunkach 
określonych w Umowie. 

 
 

§ 3 
 

PRZEDMIOT UMOWY 
 

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa w formie najmu na okres 36 miesięcy, 
ubezpieczonego w zakresie OC, AC, NNW, samochodu o parametrach technicznych, 
konstrukcyjnych i funkcjonalnych oraz wymaganiach określonych w opisie przedmiotu 
zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy (dalej” „Pojazd”). 

2. Wykonawca gwarantuje, że  dostarczony w ramach Umowy Pojazd będzie w pełni 
sprawny i wolny od wad uniemożliwiających jego użycie zgodnie z przeznaczeniem. 

3.  Wykonawca oświadcza, że jako właściciel lub posiadający prawo do dysponowania 
Pojazdem oddaje Zamawiającemu do użytkowania Pojazd o parametrach 
technicznych, konstrukcyjnych i funkcjonalnych oraz wyposażeniu zgodnym ze 
specyfikacją warunków zamówienia oraz z opisem przedmiotu zamówienia 
stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy. 

4. Pojazd musi spełniać wymagania określone w ustawie Prawo o ruchu drogowym z dnia 
20.06.1997 r., tekst jednolity z dnia 24 stycznia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz.110) z 
późniejszymi zmianami oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich 
niezbędnego wyposażenia, tekst jednolity z dnia 15 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. 
poz.2022) z późniejszymi zmianami, w szczególności spełniać warunki dopuszczające 
Pojazdy do ruchu. 

5. Pojazd musi posiadać homologację zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu 
drogowym. 

6. Zmiany adaptacyjne w Pojeździe związane z montażem dodatkowego wyposażenia 
specjalnego przewidzianego w SIWZ, nie mogą powodować utraty ani ograniczenia 
uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji dotyczącej Pojazdu. 

7. Wykonawca zobowiązuje się ubezpieczyć Samochód będący przedmiotem najmu w 
zakresie OC, AC, NNW, przez okres trwania umowy. 
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§ 4  
 

OKRES NAJMU  
 

1. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez okres 36  miesięcy.  
2. Czas trwania najmu liczy się od daty wydania (odbioru) Pojazdu. Rozliczenie najmu w 

przypadku niepełnych miesięcy będzie dokonane proporcjonalnie zgodnie z okresem 
faktycznego korzystania z Pojazdu. 

 
§ 5 

 
ODBIÓR ( PRZEKAZANIE) I ZWROT PRZEDMIOTU NAJMU 

 
1. Przekazanie (odbiór/zwrot) przedmiotu Umowy nastąpi w terminie uzgodnionym przez 

Wykonawcę z Zamawiającym. O przygotowaniu Pojazdu do dostawy/odbioru 
Wykonawca powiadomi Zamawiającego z minimum 5 dniowym wyprzedzeniem. 

2. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu Umowy następuje z dniem podpisania Umowy. 
Ostateczny termin dostawy Pojazdu nastąpi do dnia ……………………… 

3. Za dotrzymanie terminu wydania i zdania Pojazdu, objętego Przedmiotem Umowy, 
przyjmuje się, datę podpisania - bez uwag - przez Strony Protokołów zdawczo – 
odbiorczych. 

4. W dniu odbioru przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest wydać 
Zamawiającemu Pojazd, wszelkie atesty (o ile występują), polisę, kopię wyciągu z 
homologacji , dokumenty potwierdzające zarejestrowanie Pojazdu w Polsce, a także 
książki serwisowe, gwarancyjne i inne dokumenty związane z przedmiotem Umowy 
pod rygorem odmowy odbioru przedmiotu Umowy oraz dokonać stosownego 
przeszkolenia w zakresie obsługi pojazdu przez pracowników Zamawiającego. 

5. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za odbiór przedmiotu Umowy jest 
Pan/Pani …………………………….. tel. …………………………, 
email: …….......................... 

6. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za wydanie przedmiotu Umowy jest 
Pan/Pani ……………………….., tel. ……………, email: ………………………….. 

7. Wykonawca oświadcza, że Pojazd, objęty Przedmiotem Umowy, w momencie 
wydania, będzie: 

a) sprawny technicznie,  ; 
b) wyposażony właściwie do warunków drogowych i pogody (opony letnie 

/zimowe, odpowiedni płyn do spryskiwaczy) oraz posiadający wszelkie 
przynależności, a w szczególności, apteczkę i trójkąt; 

c) ubezpieczony w zakresie zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia; 
d) zatankowany do pełna; 
e) umyty z zewnątrz i wysprzątany w środku. 

8. Do wydawanego Pojazdu Wykonawca dołączy w języku polskim: 
a) wykaz wyposażenia dodatkowego; 
b) instrukcję obsługi i wyposażenia w j. polskim; 
c) dowód rejestracyjny lub jego kopię, a w przypadku dowodu rejestracyjnego 

tymczasowego dokumenty potwierdzające zarejestrowanie pojazdu; 
d) polisę ubezpieczeniową w zakresie OC, AC, NNW,  
e) dwa komplety kluczyków;  
f) inne dokumenty wymagane przepisami prawa polskiego. 

9. Warunkiem dokonania odbioru Pojazdu będzie stwierdzenie przez Zamawiającego 
spełnienia przez Wykonawcę wszystkich wymogów zawartych w Umowie, w tym w 
szczególności zgodności z: 

a) Opisem przedmiotu zamówienia określonym w Załączniku nr 1, 
b) Opisem zawartym w instrukcji obsługi danego Pojazdu, 
c) Zobowiązaniem Wykonawcy wynikającym z jego oferty. 
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10. Odbiór Pojazdu potwierdzony zostanie protokołem zdawczo-odbiorczym, wg wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 3 do Umowy, podpisanym przez upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, o których mowa w ust. 6 i 7 powyżej. 
Protokół ten sporządzony zostanie w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje 
Wykonawca, a jeden egzemplarz Zamawiający 

11. Stwierdzenie w dowolnym momencie odbioru jakiejkolwiek niezgodności przedmiotu 
Umowy (w szczególności Pojazdu lub wymaganej dokumentacji) bądź działań 
Wykonawcy z postanowieniami Umowy skutkuje odstąpieniem Zamawiającego od 
dalszego odbioru przedmiotu Umowy do czasu usunięcia przez Wykonawcę tych 
nieprawidłowości w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wszelkie 
niezgodności opisane powyżej, odnotowane zostaną w Protokole zdawczo – 
odbiorczym. Ponowny odbiór nastąpi po spełnieniu wymogów zawartych w ust.12 
powyżej. Wszelkie koszty związane z ponownym odbiorem ponosi Wykonawca. 

12. Zmiana osób o jakich mowa w ust. 6 lub 7 powyżej bądź też zmiany danych 
teleadresowych podanych w ust. 6 lub 7  powyżej nie stanowi zmiany Umowy. Zmiana 
następuje poprzez oświadczenie złożone drugiej Stronie na piśmie pod rygorem 
nieważności. 

 
§ 6 

SPOSÓB UŻYTKOWANIA POJAZDU 

 
1. Zamawiający zobowiązuje się do używania Pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem w 

sposób nie powodujący obniżenia jego wartości ponad normalne zużycie, a w 
szczególności do: 

a) eksploatowania Pojazdu zgodnie z zaleceniami producenta określonymi w 
instrukcji obsługi  oraz w warunkach gwarancji Pojazdu; 

b) zabezpieczenia samochodu przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie 
Pojazdu i uruchomienie wszystkich zamontowanych urządzeń 
antykradzieżowych chroniących Pojazd przed kradzieżą (immobilizery, 
autoalarmy itp.) przy każdym jego opuszczeniu; 

c) starannego zabezpieczenia poza Pojazdem kluczyków oraz dokumentów 
Pojazdu; 

d) dbania o stan  techniczny Pojazdu oraz dokonywania obsługi codziennej; 
e) przestrzegania - przy korzystaniu z Pojazdu, obowiązujących przepisów prawa 

w kraju gdzie Pojazd jest używany w tym, w szczególności przepisów prawa 
ruchu drogowego; 

f) kontrolowania właściwego poziomu wszystkich płynów; 
g) w przypadku szkody komunikacyjnej Zamawiający jest zobowiązany zgodnie z 

Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia do niezwłocznego poinformowania o tym 
Wykonawcę.  

2. Wykonawca ma prawo skontrolować poprawność użytkowania Pojazdu oraz jego stan 
techniczny w każdym momencie trwania Umowy, a Zamawiający zobowiązany jest 
przedstawić przedmiotowy Pojazd na każde wezwanie Wykonawcy, w siedzibie 
Zamawiającego, w uzgodnionym przez Strony terminie.  

3. Zamawiający jest zobowiązany do ponoszenia wszelkich związanych z Pojazdem oraz 
używaniem Pojazdu kosztów, w szczególności opłat: 

a) Paliwa i płynu do spryskiwaczy; 
b) Mycia samochodu oraz czyszczenia wnętrza samochodu; 
c) Montaż, naprawę lub wymianę urządzeń niestanowiących pierwotnego 

wyposażenia samochodu, zamontowanych przez Zamawiającego (dotyczy 
również oznakowania samochodu) po uzyskania zgody Wykonawcy; 

d) Koszty opłat parkingowych lub garażowania, płatnych dróg i autostrad.  
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4. Zamawiający oświadcza, że nie będzie dokonywał samodzielnie żadnych ingerencji w 
obrębie licznika kilometrów, a w przypadku uszkodzenia lub awarii licznika kilometrów 
Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę. 

5. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie inne koszty związane z serwisem 
samochodów wykraczających poza bieżącą eksploatację, w tym wszystkie 
dopuszczenia oraz badania techniczne jak również inne serwisy np. olejowy. 

 
 

§ 7 
 

POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA STRON  
 

1. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie informować Zamawiającego o wszelkich 
zapytaniach skierowanych do Wykonawcy przez organy lub podmioty trzecie, 
dotyczących przedmiotu najmu lub w wyniku których jest zobowiązany ujawnić 
informację o Zamawiającym lub przedmiocie najmu, nie później jednak niż  w terminie 
10 dni od dnia otrzymania zapytania przez Wykonawcę. Wykonawca jest także 
zobowiązany do informowania Zamawiającego o zakresie i treści udzielonych tym 
organom lub podmiotom informacji najpóźniej w dniu następnym po dniu, w którym 
przekazał informację temu organowi lub podmiotowi trzeciemu, o ile nie będzie to 
zabronione przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

2. Zamawiający zobowiązuje się: 
a) informować Wykonawcę o ujawnionych wadach Przedmiotu Umowy; 
b) informować Wykonawcę o wszelkich zapytaniach skierowanych do 

Zamawiającego przez uprawnione organy, w tym organy ścigania, lub osoby 
trzecie, dotyczących Przedmiotu Umowy lub w wyniku których jest zobowiązany 
ujawnić informację o Wykonawcy lub Przedmiocie Umowy, w terminie 10 dni od 
dnia otrzymania zapytania. 

 
 

§ 8  

WARTOŚĆ UMOWY, WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

1. Wartość Umowy wynosi: 
a) netto: .………..………….zł, słownie: …………….………………...………… 
b) brutto: ……………………zł, słownie: ………………………………………… 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy z tytułu najmu Pojazdu wynagrodzenie miesięczne, 
którego kwota zawiera wszelkie koszty, jakie Zamawiający jest zobowiązany ponieść 
w związku z realizacją Umowy: 

a) netto: .………..…………. zł miesięcznie, 
słownie: ………………………………….……………………...……… 

b) brutto: …………………… zł miesięcznie, 
słownie: ………………………………………, 

3. Wynagrodzenie wykonawcy, o jakim mowa w ust. 2 powyżej obejmuje: Wszelkie koszty 
Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu Umowy, w tym koszty dostawy i 
rozładunku Pojazdu do miejsca jego odbioru przez Zamawiającego i jego 
zarejestrowanie oraz ubezpieczenie, zakup opon, pozostałe koszty związane z 
realizacją Umowy, w tym podatek VAT. 

4. Płatność będzie dokonywana przelewem w terminie do ….. dni od daty wpływu  
prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby  Zamawiającego na adres: 
Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o., ul. Śląska 36, 66-620 Gubin. 
Podstawę wystawienia faktury stanowić będzie protokół odbioru przedmiotu niniejszej 
umowy, bez zastrzeżeń podpisany przez Zamawiającego. 
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5. Płatność będzie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy nr…………………….. w 
banku ……………………… 

6. Wykonawca oświadcza, że wskazany rachunek bankowy jest rachunkiem firmowym. 
7. Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie ma prawa dokonywać obrotu 

wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej umowy.  
8. W przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie wskazane 

w ust. 1 ulegnie stosownemu obniżeniu, z tym że kwota netto obliczona z 
uwzględnieniem obowiązującej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku od 
towarów i usług nie ulegnie zmianie.  

9. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach 
księgowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym w 
niniejszej umowie przyjmuje się, że prawidłowo podano termin określony w umowie. 

10. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług i że został 
mu nadany następujący Numer Identyfikacji Podatkowej: 9261000423 . 

11. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług i że został mu 
nadany następujący Numer Identyfikacji Podatkowej …………………….. . 

12. Zamawiający może dokonać zapłaty należności w formie metody podzielonej płatności. 
13. W przypadku realizacji przez Zamawiającego płatności, o której mowa w ust. 12, 

Zamawiający przekaże wartość netto zobowiązania wskazaną na fakturze przelewem 
na rachunek bankowy Wykonawcy w banku nr .....…………………… w 
terminie ……………………, zaś wartość podatku VAT zobowiązania wskazaną na 
fakturze na osobny rachunek Wykonawcy. 

14. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie jedynie za użytkowanie 
zamówionego i oddanego do dyspozycji Pojazdu. 

15. Strony postanawiają, że kwota wymieniona w ust. 1 i 2, jest całkowitą kwotą należną 
Wykonawcy z tytułu należytego wykonania Umowy oraz, że wynagrodzenie pokrywa 
wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją Przedmiotu Umowy. 

16. Jako dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

§ 9 
 

GWARNACJA I SERWIS 
 

1. Wykonawca zapewnia (odpowiedzialność Wykonawcy na zasadzie ryzyka), iż Pojazd 
będzie wolny od wad, będzie zgodny z postanowieniami Umowy oraz będzie spełniać 
warunki, o których mowa w obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności w 
ustawie Prawo o ruchu drogowym i przepisach wydanych na jej podstawie. W zakresie 
o jakim mowa w zdaniu poprzednim niniejszego ustępu Zamawiający zwolniony jest od 
dokonywania jakichkolwiek aktów staranności, a dokonanie odbioru Pojazdu bez 
zastrzeżeń nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności również za wady jawne 
Pojazdu. 

2. Codzienne mycie Pojazdu w myjni nie może skutkować utratą ani ograniczeniem 
gwarancji i rękojmi. W przypadku, gdy dla utrzymania gwarancji wymagane będzie 
przeprowadzenie przeglądów okresowych (gwarancyjnych) we właściwej sieci 
serwisów, przeglądy te nie będą dodatkowo płatne, a Strony ustalają, że ich koszt 
został ujęty w wynagrodzeniu Wykonawcy, określonym w Umowie. 
Gwarancji podlegają wszystkie zespoły i podzespoły Pojazdu bez wyłączeń,                         

z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych w całym okresie najmu. Za materiały 

eksploatacyjne uważa się elementy wymieniane podczas okresowych przeglądów 

technicznych, w szczególności: oleje, inne płyny eksploatacyjne. W razie stwierdzenia 

podczas przeglądów gwarancyjnych konieczności wymiany lub uzupełnienia 

materiałów eksploatacyjnych Zamawiający będzie uprawniony do dokonania takiej 

wymiany lub uzupełnienia we własnym zakresie lub w innych serwisach niż serwis 

wskazany przez Wykonawcę, co nie będzie skutkować utratą ani ograniczeniem 
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gwarancji i rękojmi. Strony dopuszczają, aby uzasadnione i potwierdzone przez 

Wynajmującego ewentualne drobne poniesione koszty naprawy pojazdu, w tym koszty 

zakupu materiałów i części zamiennych przez Najemcę, były pomniejszone z opłaty 

wynagrodzenia  miesięcznego najmu. 

3. Zgłoszenie o wystąpieniu wady dokonują upoważnieni przez Zamawiającego 
przedstawiciele. 

4. Usunięcie wady (zakończenie naprawy) nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu 48 godzin od zgłoszenia wady. W każdym przypadku usunięcie wady nie może 
trwać dłużej niż 2 kolejne dni robocze licząc od dnia jej zgłoszenia. W przypadku, gdy 
wada nie zostanie usunięta w ciągu powyższego terminu, Zamawiający będzie 
uprawniony, do naliczenia kar umownych, a Wykonawca zapewni pojazd zastępczy 
określony szczegółowo w ust. 9. Za okres wyłączenia pojazdu z eksploatacji 
spowodowanej awarią lub usterką pojazdu uniemożliwiającą korzystanie z przedmiotu 
najmu i braku pojazdu zastępczego przysługiwać będzie obniżenie opłaty miesięcznej 
wynagrodzenia najmu  w sposób proporcjonalny. 

5. Zmiany adaptacyjne Pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia służbowego (urządzeń 
systemu nawigacji satelitarnej lub kamery) dokonane przez Zamawiającego po 
konsultacji z podmiotem udzielającym gwarancji, nie mogą powodować utraty ani 
ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji ani z udzielonej gwarancji 
na mocy Umowy jak i rękojmi za zapewnienie których odpowiedzialność ponosi 
Wykonawca. 

6. Przeglądy okresowe (gwarancyjne) oraz naprawy w ramach gwarancji realizowane 
będą w autoryzowanych stacjach obsługi (ASO). W przypadku napraw w ramach 
gwarancji podmiot udzielający gwarancji zobowiązany jest do zorganizowania na 
własny koszt i ryzyko transportu Pojazdu do stacji obsługi, a po wykonanej naprawie 
do miejsca używania Pojazdu. 

7. Naprawy mogą być realizowane w Siedzibie  użytkowania Pojazdu tj. ul. Śląska 36, 66-
620 Gubin . W przypadku, gdy naprawa jest niemożliwa do wykonania w miejscu 
użytkowania Pojazdu, Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania naprawy w 
miejscu wskazanym przez podmiot udzielający gwarancji. Podmiot udzielający 
gwarancji zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt i ryzyko transportu 
Pojazdu do stacji obsługi, a po wykonanej naprawie do miejsca użytkowania Pojazdu. 

8. W przypadku nieusunięcia wady w terminie 2 kolejnych dni od daty jej zgłoszenia, 
Zamawiającemu przysługuje na czas dalszej naprawy pojazd zastępczy, który 
Wykonawca winien dostarczyć do siedziby Zamawiającego o parametrach 
minimalnych, zgodnych ze specyfikacją techniczną pojazdu określoną w ramach 
postępowania na czas dokonania naprawy samochodu podstawowego, który uległ 
awarii. 

9. Podmiot udzielający gwarancji jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady 
fizyczne zmniejszające wartość lub użyteczność dostarczonego przedmiotu Umowy. 
Na potrzeby regulacji niniejszego paragrafu i Umowy Strony zgodnie potwierdzają, iż 
za wadę Pojazdu uznawane będzie również dostarczenie przez Wykonawcę Pojazdu 
niezgodnego z wymaganiami określonymi w Umowie, w tym w szczególności w 
Załączniku nr 1 do Umowy. 

10. W przypadku sprzeczności zapisów Umowy z zapisami warunków gwarancji udzielanej 
przez podmiot u którego Wykonawca wynajął Pojazd lub warunków gwarancji 
producenta Pojazdu wówczas zastosowanie mają zapisy Umowy. 

11. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady fizyczne 
zmniejszające wartość lub użyteczność dostarczonego przedmiotu Umowy jeżeli jest 
to spowodowane okolicznościami za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. 
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§ 10 
 

KARY UMOWNE  
 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca zobowiązuje 
się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne: 

a) 20% wartości Umowy brutto, o której mowa w § 8 ust.1 pkt b Umowy, w 
przypadku odstąpienia od Umowy w całości lub części z powodu okoliczności 
leżących po stronie Wykonawcy. 

b) 0,5 % wartości Umowy brutto o której mowa w § 8 ust.1 pkt b Umowy, w 
przypadku zwłoki niedostarczenia Pojazdu w terminie, o którym mowa w § 5 ust 
2 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia  

c) 0,1% wartości Umowy brutto o której mowa w § 8 ust.1 pkt b Umowy, w razie 
zwłoki nie usunięcia wady w ramach gwarancji lub rękojmi w terminie 
wynikającym z § 9 ust. 5 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jeśli 
opóźnienie trwało nie dłużej niż 14 dni od momentu zgłoszenia wady oraz 0,2% 
wartości Umowy brutto o której mowa § 8 ust.1 pkt b za każdy dzień następny,” 

d) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii każdej 
umowy o podwykonawstwo lub każdej jej zmiany – w wysokości 1% wartości 
Umowy brutto, o której mowa w § 8 ust.1 pkt b Umowy, za każdy stwierdzony 
przypadek, 

e) za brak uregulowania w umowie o podwykonawstwo terminu zapłaty o którym 
mowa w § 12 ust. 3 Umowy, pomimo pisemnego wezwania przez 
Zamawiającego – w wysokości 1% wartości Umowy brutto o której mowa w §8 
ust.1 pkt b Umowy, za każdy stwierdzony przypadek. 

2. Zapłata kwot określonych w ust. 1 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania 
Umowy lub usunięcia wady, chyba że Zamawiający zleci zastępcze usunięcie wady 
podmiotowi trzeciemu (w takim przypadku kara umowna za opóźnienie w realizacji 
przez Wykonawcę ciążącego na nim obowiązku Umownego będzie naliczana do 
momentu usunięcia wady przez tenże podmiot trzeci). 

3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, kary umowne płatne będą w terminie 14 od dnia 
doręczenia Wykonawcy noty obciążeniowej Zamawiającego. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania naliczonych i należnych mu kar 
umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu 
Umowy. 

5. Niezależnie od zastrzeżonych w niniejszym paragrafie kar umownych Zamawiającemu 
przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar 
umownych, do wysokości pełnej szkody, na zasadach ogólnych (art. 484 kodeksu 
cywilnego). 

§11  
 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ  
 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte, a w tym terminowe 
wykonanie przedmiotu Umowy. Członkowie Konsorcjum ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za należyte, a w tym terminowe wykonanie Umowy. (dotyczy 
konsorcjum)* 

2. Za działania lub zaniechania osób trzecich, którymi Wykonawca posługuje się przy 
wykonywaniu Umowy, Wykonawca odpowiada jak za swoje własne działania lub 
zaniechania. 

3. Strony są zwolnione od odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, w przypadku gdy to 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem zdarzeń określanych jako 
siła wyższa. 
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4. Dla potrzeb Umowy pojęcie siły wyższej oznacza zdarzenie nadzwyczajne, 
zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Strony powołującej się na wypadek siły 
wyższej, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia. Pojęcie siły 
wyższej nie obejmuje żadnych zdarzeń, które wynikają z niedołożenia przez Strony 
należytej staranności w rozumieniu art. 355 §2 kodeksu cywilnego. 

5. Strona powołująca się na siłę wyższą jest zobowiązana zawiadomić niezwłocznie 
drugą stronę na piśmie, zarówno o zaistnieniu jak i ustaniu okoliczności uznawanych 
za siłę wyższą oraz do przedstawienia w terminie 3 dni po ustąpieniu stanu siły wyższej 
dowodów potwierdzających ich wystąpienie. Dowodzenie powyższych okoliczności 
jest ograniczone do okoliczności powszechnie znanych. 

 
§ 12 

 
PODWYKONAWCY 

 
1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji części przedmiotu 

Umowy.  
2. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 

z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo.  
3. W umowie z podwykonawcą Wykonawca obowiązany jest uwzględnić termin zapłaty 

wynagrodzenia nie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy dostawy bądź usługi.  

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, lub jej 
zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo 
o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy brutto określonej w § 8 ust.1 pkt b 
Umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o 
podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł brutto. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust.4 powyżej, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia 
jest dłuższy niż określony w ust.3 powyżej, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę 
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę 
kary umownej.  

6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z udziału podwykonawcy w realizacji części zamówienia 
dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w Postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie Postępowania o udzielenie 
zamówienia.  

 
§ 13 

 
ZAKAZ CESJI 

 
1. Strony zgodnie ustalają, że wierzytelności powstałe w wyniku realizowanej Umowy nie 

mogą bez zgody Zamawiającego być przeniesione przez wierzyciela na osoby trzecie 
(art.509 § 1 K.C.) ani regulowane w drodze kompensaty (art. 498 K.C.). 

2. Wykonawca nie może przenosić praw i/lub obowiązków wynikających z Umowy na 
podmioty trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego udzielonej pod 
rygorem nieważności. 

3. Wszelkie zastrzeżenia zawarte w Umowie i stanowiące jej integralną część, nie mogą 
być interpretowane jako odstępstwo od wyrażenia zgody, o której mowa w ust.1 
powyżej. 
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§14 
 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY  
 

1. Zamawiającemu i Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w 
przypadkach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, z zastrzeżeniem ust.2 poniżej.  

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości lub części, 
według swego wyboru, również w następujących przypadkach i terminach: 

a) Wykonawca pozostaje w zwłoce z realizacją całości lub części przedmiotu 
Umowy (w tym jakiejkolwiek jego części) – odstąpienie w terminie 30 dni od 
upływu terminu dostawy określonego zgodnie z § 5  ust. 2 Umowy, 

b) Wykonawca naruszy postanowienia Umowy, w szczególności dostarcza 
przedmiot Umowy niezgodnie z postanowieniami Umowy (w tym gdy 
Wykonawca dostarczy Pojazd niezgodny z wymaganiami określonymi w 
Umowie, w tym w szczególności w Załączniku nr 1 do Umowy), mimo wezwania 
Zamawiającego do zmiany sposobu wykonania Umowy i wyznaczenia mu w 
tym celu przez Zamawiającego odpowiedniego, nie krótszego niż 7 dni, terminu 
- odstąpienie w terminie 30 dni od bezskutecznego upływu wyznaczonego 
terminu, 

c) wystąpi istotna zmiana okoliczności, powodująca że wykonanie Umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
Umowy – odstąpienie w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego na podstawie ust.2 lit.c) 
powyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu wykonanej części 
Umowy. 

4. Odstąpienie od Umowy z przyczyn wskazanych w ust.2 lit.a) i b) niniejszego paragrafu 
będzie traktowane jako rozwiązanie Umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy z sankcjami przewidzianymi w § 10 ust.1 pkt a) Umowy. 

5. Odstąpienie od umowy następuje  w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
6. Odstąpienie od umowy nie powoduje odpowiedzialności odszkodowawczej 

Zamawiającego w związku ze skróceniem okresu obowiązywania Umowy. 
 
 

§ 15 
 

PRZEDSTAWICIELE STRON  
 

1. Do kontaktów z Wykonawcą podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania 
Zamawiający wyznacza następującą osobę: 
_______________, tel. ____________, e-mail _____________ 

2. Do kontaktów z Zamawiającym podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania 
Wykonawca wyznacza następującą osobę: 
_______________, tel. ____________, e-mail _____________ 

3. Zmiana przedstawicieli Stron, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu nie 
stanowi zmiany Umowy. Zmiana następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone 
drugiej Stronie na piśmie pod rygorem nieważności. 
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§ 16 

ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY  

 

 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mieć będą przepisy 

Kodeksu Cywilnego, ustawy Pzp i inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 

2. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron 

wyrażoną na piśmie w formie aneksu do niniejszej Umowy – pod warunkiem 

dopuszczalności takich zmian w świetle przepisu art. 455 ustawy Pzp. 

3. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp zmiana postanowień Umowy możliwa jest 

w razie zaistnienia jednej z następujących okoliczności i w zakresie określonym poniżej: 

3.1. wystąpi zmiana będąca następstwem siły wyższej – rozumianej jako wydarzenie lub 

okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca i Zamawiający nie 

mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, 

nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; której w przypadku jej wystąpienia, 

Wykonawca ani Zamawiający, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie 

może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu – w takim 

przypadku dopuszcza się odpowiednią zmianę zakresu, sposobu lub terminu realizacji 

Umowy. 

3.2. zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego pozostających  

w bezpośrednim związku z przedmiotem Umowy i mających na ten przedmiot wpływ. 

3.3. Zamawiający z ważnych przyczyn nie dających się przewidzieć w chwili zawarcia 

Umowy, wstrzyma wykonanie prac – w takim przypadku dopuszcza się odpowiednią 

zmianę zakresu, sposobu lub terminu realizacji Umowy. 

3.4. zmiany są korzystne dla Zamawiającego – w takim przypadku dopuszcza się 

odpowiednią zmianę zakresu, sposobu lub terminu realizacji Umowy. 

4. W przypadku zmniejszenia zakresu realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawcy 

przysługiwało będzie odpowiednio wynagrodzenie za wykonane faktycznie świadczenia, 

bez prawa jakichkolwiek dalszych roszczeń Wykonawcy względem Zamawiającego i jego 

następców prawnych z tego tytułu. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji 

przedmiotu Umowy nie może być mniejsze niż 10% wartości Umowy. 

5. na należyte wykonanie umowy. 

6. Strona umowy, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 

w ust. 5 i 6, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej Stronie swoje 

stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności, o których mowa w 

ust. 5, na należyte jej wykonanie. Jeżeli Strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub 

dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.  

 

 
§ 17 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o zmianie adresu, numerów 

telefonów i faksów. W przypadku nie wywiązania się jednej ze Stron z tego obowiązku, 
korespondencja wysłana na podany w Umowie adres uważana będzie za doręczoną.  

2. Wykonawca zobowiązuje się zachować w poufności wszelkie informacje prawnie 
chronione, uzyskane w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy, w 
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szczególności stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa prowadzonego przez 
Zamawiającego w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1010 z późn. zm.), w tym 
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, 
handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa.  

3. Przez dni robocze na gruncie Umowy należy rozumieć dni przypadające w okresie od 
poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

4. Wszelkie sprawy sporne wynikające z Umowy Strony oddają pod rozstrzygnięcie sądu 
powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  

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

6. Wszelkie załączniki do Umowy stanowią jej integralną część, z zastrzeżeniem iż 
Ogólne Warunki Najmu odnoszące się do przedmiotu Umowy, a obowiązujące u 
Wykonawcy będą miały zastosowanie w takim zakresie w jakim nie będą stały w 
sprzeczności z postanowieniami Umowy (w przypadku sprzeczności pierwszeństwo 
mają postanowienia Umowy). 
6.1. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia. 
6.2. Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy. 
6.3. Załącznik nr 3 – wzór Protokołu zdawczo – odbiorczego. 
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