
 
 

 

Projekt umowy Załącznik nr …… do Informacji o wszczęciu konsultacji rynkowych 
 

UMOWA NR ………………………………………… 

 

zawarta w dniu ………………… roku w Płocku pomiędzy:  

Związkiem Gmin Regionu Płockiego ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock, NIP 774-19-77-335, REGON 610216771, 

reprezentowanym przez:  

1. ……………………………………………………………………………………………………………, 

2. ……………………………………………………………………………………………………………, 

zwaną w treści umowy „Zamawiającym”,  
a 

……………………………………………………………………………………………………………………..,  

zwanym w treści umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez:  
…………………………………………………………………………………………….………………………., 

 

łącznie zwani „Stronami”, a odrębnie „Stroną”  
 

Umowa zostanie zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania nr ..…… o udzielenie zamówienia w trybie 

przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 132 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269 z 2022 r. poz. 25) i wyborze w dniu …………. oferty Wykonawcy została 

zawarta umowa o następującej treści:  
 

§1 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji „Dostawę fabrycznie nowych, niskoemisyjnych 

autobusów wyposażonych w silnik DIESEL spełniających minimum normę EURO VI” w ramach zadania 

pn. „Zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby transportu publicznego dla Gmin członków Związku Gmin 

Regionu Płockiego” współfinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład. Programu Inwestycji 

Strategicznych o parametrach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz 

w ofercie Wykonawcy.  
2. Integralną częścią umowy są: Specyfikacja Warunków Zamówienia (zwana dalej „SWZ”) wraz z załącznikami 

oraz oferta Wykonawcy wraz z załącznikami (zwana dalej „ofertą”).  

3. Załącznikiem do niniejszej umowy są wymagania techniczne autobusu – załącznik nr 1.  
4. Szczegółowy zakres niniejszej umowy zawiera między innymi:  

1) dostawę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego ………. sztuk w pełni sprawnych, fabrycznie nowych, 

niskoemisyjnych autobusów wyposażonych w silnik DIESEL (norma emisji min. EURO VI),  

2) dostawę wraz z autobusami dokumentacji techniczno - eksploatacyjnej, o której mowa w dalszej części 

umowy,  

3) przeprowadzenie szkoleń kierowców oraz w zakresie obsługi technicznej pod względem użytkowania, 

przeglądów, napraw i eksploatacji autobusów,  
4) rejestrację i ubezpieczenie komunikacyjne autobusów w imieniu Zamawiającego,  

5) dostarczenie jednego komputera przenośnego (notebook) wraz z licencjonowanym polskojęzycznym 

oprogramowaniem systemowym i diagnostycznym oraz aktualizacjami umożliwiającymi poprawną 

diagnostykę autobusów poprzez dostarczone interfejsy (w ramach ceny ofertowej zapewniona zostanie 

co najmniej 10 letnia aktualizacja oprogramowania systemowego i diagnostycznego oraz zapewniona licencja 

nieograniczona czasowo do korzystania przez Zamawiającego lub operatora transportu publicznego. 
6) autoryzację ASO w zakresie umożliwiającym samodzielne wykonywanie przeglądów, napraw i obsług 

gwarancyjnych na potrzeby własne Zamawiającego oraz zapewnienia wykonania obsługi technicznej oraz 

napraw pogwarancyjnych dostarczonych autobusów przez Wykonawcę,  

7) dostawy wyposażenia warsztatu Zamawiającego w zestaw narzędzi i urządzeń specjalistycznych 

umożliwiających uzyskanie autoryzacji ASO producenta wykorzystywanej na potrzeby własne 

Zamawiającego,  
8)  inne elementy dostawy zawarte w załącznikach i integralnych częściach umowy o których mowa w ust. 2.  



 
 

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z SWZ wraz z załącznikami i innymi dokumentami koniecznymi 

do wykonania przedmiotu umowy i nie wnosi do nich zastrzeżeń, w szczególności potwierdza, że dokumenty 

te umożliwiają prawidłowe zrealizowanie przedmiotu Umowy.  

6. Wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.  

7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i przekazać dostawę przedmiotu zamówienia Zamawiającemu zgodnie 

z niniejszą umową oraz innymi przepisami i normami obowiązującymi na dzień dostawy przedmiotu umowy.  

 

§2 

 
1. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: ……………………………od dnia zawarcia umowy.  

2. Dokumentem potwierdzającym wykonanie przez Wykonawcę dostawy będącej przedmiotem umowy będzie 

spisany bezusterkowy końcowy protokół odbioru. Data podpisania bezusterkowego końcowego protokołu 

odbioru przez Zamawiającego jest datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy. Bezusterkowy końcowy 

protokół odbioru winien być spisany najpóźniej w terminie o którym mowa w ust. 1.  

3. Dostawa i odbiór autobusów nastąpi w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w granicach Gminy: Gąbin, 

Nowy Duninów, Radzanowo, Stara Biała.  

 

§3 

 
1. Strony ustalają, że wynagrodzenie łączne Wykonawcy za wykonanie całości przedmiotu umowy zgodnie 

ze złożoną i wybraną ofertą wynosi …………. zł netto (słownie: …………….. złotych).  

2. Do kwoty określonej w ust. 1 zostanie doliczony podatek VAT naliczony wg stawki 23% w kwocie ……… zł 

(słownie: ………………. złotych).  

3. Wynagrodzenie łączne Wykonawcy za wykonanie całości przedmiotu umowy wynosi ..….. zł brutto (słownie: 

……………….… złotych).  

4. Cena za jeden autobus typu MAXI zgodnie ze złożoną i wybraną ofertą wynosi …………. zł netto (słownie: 

…………….. złotych).  

5. Do kwoty określonej w ust. 4 zostanie doliczony podatek VAT naliczony wg stawki 23% w kwocie ……… zł 

(słownie: ………………. złotych).  

6. Wynagrodzenie Wykonawcy za jeden autobus zgodnie ze złożoną i wybraną ofertą wynosi ….. zł brutto 

(słownie: ……………… zł).  

7. Cena za jeden autobus typu MIDI zgodnie ze złożoną i wybraną ofertą wynosi ………….. zł netto (słownie: 

…………….. złotych).  

8.  Do kwoty określonej w ust. 4 zostanie doliczony podatek VAT naliczony wg stawki 23% w kwocie ……… zł 

(słownie: ………………. złotych).  

9. Wynagrodzenie Wykonawcy za jeden autobus zgodnie ze złożoną i wybraną ofertą wynosi ..….. zł brutto 

(słownie: ……………… zł).  

10. Cena za jeden autobus typu MINI zgodnie ze złożoną i wybraną ofertą wynosi ………… zł netto (słownie: 

…………… złotych).  

11. Do kwoty określonej w ust. 4 zostanie doliczony podatek VAT naliczony wg stawki 23% w kwocie ……… zł 

(słownie: ………………. złotych).  

12. Wynagrodzenie Wykonawcy za jeden autobus zgodnie ze złożoną i wybraną ofertą wynosi ……. zł brutto 

(słownie: ……………… zł).  

13. Wynagrodzenie określone w § 3 ust. 3 obejmuje całkowity koszt realizacji przedmiotu umowy, w tym między 

innymi wszelkie podatki, opłaty, koszty pakowania, sprowadzenia, transportu - dostarczenia do miejsca 

wskazanego przez Zamawiającego, rejestracji i ubezpieczenia pojazdów, szkoleń, jazd testowych każdego 

autobusu, świadczenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, koszty opracowania i dostarczenia 

dokumentacji techniczno – eksploatacyjnej, dostawę wyposażenia warsztatowego, udzielenia autoryzacji ASO 

oraz inne koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.  
14. Strony ustalają, że wynagrodzenie określone w §3 ust. 3 ma charakter ryczałtowy i jest niezmienne przez cały 

okres realizacji niniejszej umowy – nie może ulec podwyższeniu, albowiem kwota wynagrodzenia ryczałtowego 

w ramach niniejszej umowy stanowi zapłatę za kompletną dostawę przedmiotu niniejszej umowy w sposób 

zapewniający oczekiwany rezultat; różnice pomiędzy przyjętymi przez Wykonawcę w ofercie przetargowej 

cenami przewidywalnymi, a faktycznymi cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowią ryzyko 

Wykonawcy i obciążają go w całości.  

15. Za każdy dostarczony autobus Wykonawca wystawi osobną fakturę VAT na podstawie dokonanego odbioru 

każdego dostarczonego autobusu, potwierdzonego pozytywnym protokołem.  



 
 

16. Rozliczenie wynagrodzenia za realizację przedmiotu niniejszej umowy nastąpi na podstawie wystawionych 

ośmiu faktur za każdy dostarczony autobus. Wystawiona faktura na Zamawiającego będzie w kwocie określonej 

w ust. 6, 9 i 12. Łączna wartość ośmiu faktur będzie równoważna kwocie netto określonej w ust. 1, kwocie 

VAT-u określonego w ust. 2 oraz kwocie brutto określonej w ust. 3. Wystawienie ośmiu faktur przez 

Wykonawcę będzie możliwe po uprzednim spisaniu do dnia określonego w §2 ust.1 bezusterkowego końcowego 

protokołu odbioru, a także stwierdzający ewentualne naliczenie przez Zamawiającego kar umownych  

z podaniem ich wysokości i podaniem przyczyny ich naliczenia. Data spisania bezusterkowego końcowego 

protokołu odbioru jest najwcześniejszą datą wystawienia faktur za każdy dostarczony autobus. Płatność nastąpi 

w ciągu 30 dni, od daty dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur 

VAT. Faktury winne być dostarczone w terminie umożliwiającym Zamawiającemu dokonanie ich płatności  

w ciągu 30 dni od daty spisania bezusterkowego końcowego protokołu odbioru.  
17. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za przedmiot umowy jest przedstawienie 

dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, o ile 

Wykonawca korzysta z ich usług i biorą oni udział w realizacji zamówienia. Jeżeli, część przedmiotu niniejszej 

umowy objęta wystawioną przez Wykonawcę fakturą, realizowana była przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dowodów zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom najpóźniej w dniu złożenia faktury. 

Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, należnych Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy)  

z tytułu wykonania dostaw lub usług objętych tą fakturą.  

18. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 11, 

wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane dostawy i usługi, w części równej sumie kwot 

należnych Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy), których zapłata nie została udowodniona.  

19. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są usługi i dostawy, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia.  

20. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po przedłożeniu 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, 

wynikające z umów, o których mowa w ust. 13 Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bez należnych 

odsetek.  
21. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej 

uwag, dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia 

doręczenia tej informacji. W przypadku zgłoszenia uwag w terminie wskazanym Zamawiający może postępować 

zgodnie z zapisami art. 465 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych.  

22. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Zamawiający 

potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

23. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktur VAT niezgodnych z umową lub obowiązującymi 

przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia oraz otrzymania 

faktur korygujących VAT, bez obowiązku płacenia odsetek z tytułu niedotrzymania terminu zapłaty.  

24. Faktura powinna wskazywać jako nabywcę Gminę …………………. NIP……………., natomiast jako odbiorcę 

(płatnika) – Związek Gmin Regionu Płockiego. 

25. Wykonawca nie ma prawa do przeniesienia, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.  

26. Wynagrodzenie płatne będzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy. Numer 

rachunku………………………………………………………………………..  

27. Wykonawca nie może żądać podwyższenia łącznego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w ust. 3, 

jeżeli w chwili zawarcia niniejszej umowy nie przewidział wszystkich kosztów niezbędnych do prawidłowej 

realizacji przedmiotu niniejszej umowy.  
28. Za datę zapłaty strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

29. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP……………..  

 

§4 
 

1. Zamawiający zobowiązuje się do przystąpienia do odbioru końcowego przedmiotu umowy w terminie 

do 14 dni od daty poprawnego i skutecznego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości przewidzianego 



 
 

w umowie do odbioru końcowego oraz dokonywania odbiorów na zasadach określonych w niniejszej 

umowie.  

2. Zamawiający wyznaczy odbiór każdego dostarczonego autobusu w terminie nie dłuższym niż 5 dni 

roboczych. Wykonawca pisemnie powiadomi Zamawiającego o dacie dostawy każdego autobusu.  

3. Zamawiający ma prawo dokonać zmiany terminu dostawy, jednakże nie później niż na 2 dni przed 

terminem zadeklarowanym w powiadomieniu przez Wykonawcę, o którym mowa w ust. 2.  

4. Przewidziany czas na wykonanie odbioru jednego autobusu do 5 dni roboczych od terminu wyznaczonego 

w ust. 2 zgodnie z powiadomieniem o dacie dostawy autobusu we wskazane przez Zamawiającego miejsce, 

zgodnego z opisem zamówienia.  

5. W czasie określonym w ust. 3 Zamawiający będzie dokonywał odbioru tylko jednego autobusu, a z tych 

czynności zostanie spisany protokół odbioru podpisany przez przedstawicieli stron umowy uczestniczący 

w czynnościach odbiorowych.  

6. Zamawiający oświadcza, że użytkującym pojazdy, stanowiące przedmiot umowy będzie docelowo Urząd 

Miasta i Gminy Gąbin, Urząd Gminy Nowy Duninów, Urząd Gminy Radzanowo, Urząd Gminy Stara 

Biała, z którymi Zamawiający ma zawartą umowę partnerską.  
 

§5 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu umowy z zachowaniem terminu określonego w §2 ust. 1, 

z należytą starannością, zapewniając przy tym jak najpełniejszą ochronę praw i interesów Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:  
1) realizacji przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi, przepisami oraz w zakresie, 

terminie i na zasadach określonych w SWZ wraz z załącznikami oraz ofercie Wykonawcy,  

2) przygotowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji techniczno – eksploatacyjnej, w skład której 

wchodzi między innymi:  

a) Świadectwo homologacji wraz z załącznikami danego typu pojazdu wydane przez właściwego Ministra, 

Raport Techniczny drogowego zużycia paliwa (test SORT 2),  

b) Dokument potwierdzający spełnianie wymagań określonych w Regulaminie nr 66 EKG ONZ w zakresie 

wytrzymałości konstrukcji nośnej dużych pojazdów pasażerskich,  

c) Dokument potwierdzający spełnianie wymagań określonych w Regulaminie nr 29 EKG ONZ w zakresie 

ochrony osób przebywających w kabinie pojazdu użytkowego,  

d) Dokument potwierdzający spełnianie wymagań określonych w części I Regulaminu nr 118 EKG ONZ 

w zakresie palności części w pomieszczeniu wewnętrznym, komorze silnika i w każdym oddzielnym 

przedziale grzewczym lub odporności na działanie paliw lub smarów materiałów izolacyjnych 

stosowanych w komorze silnika i w każdym oddzielnym przedziale grzewczym,  

e) Książka gwarancyjna pojazdu z określeniem częstotliwości czasowej lub kilometrażowej wymiany części, 

płynów, filtrów, pasków itp. elementów eksploatacyjnych w okresie gwarancyjnym,  

f) Karta / książka serwisowa określająca częstotliwości czasowej lub kilometrażowej wymiany części, 

płynów, filtrów, pasków itp. elementów eksploatacyjnych w okresie pogwarancyjnym,  

g) Karta informacyjna określająca parametry techniczne i wyposażenie autobusu,  

h) Instrukcja obsługi autobusu,  

i) Schematy instalacji:  

  silnika, skrzyni biegów,  

  układów elektrycznych,  

  układów ABS, ASR, EBS, ECASU,  

  systemu grzewczego i klimatyzacji,  

  układu zawieszenia,  

  układu wspomagania,  

  układu hamulcowego,  

  układu smarowania,  
j) Instrukcja napraw wszystkich zespołów, urządzeń i układów stosowanych w autobusie oraz katalogi części 

zamiennych,  

k) Instrukcję obsługi urządzeń montowanych w pojazdach,  

l) Polskojęzyczna wersja dokumentacji zastosowanego w autobusie oprogramowania, przy czym licencje 

oprogramowania powinny być dostarczone również w postaci, w jakiej oryginalnie występują oraz 

dopuszcza się przekazanie dokumentacji w wersji elektronicznej lub papierowej w języku polskim,  



 
 

m) elementy dotyczące autobusu, które posiada Wykonawca, a stanowią elementy niezbędne do jego 

użytkowania, eksploatacji lub serwisu.  

3) rejestracji autobusów i ubezpieczenia komunikacyjnego autobusów, którego koszty Wykonawca uwzględni 

w ofercie,  

4) przeprowadzenia przy udziale Wykonawcy jazd testowych każdym autobusem na odcinku do 100 km przez 

kierowców wyznaczonych przez Zamawiającego, przed spisaniem odbioru każdego dostarczonego autobusu,  

5) szkolenia i demonstracji systemów zainstalowanych w autobusach również podczas jazd testowych, które 

odbywać się będą na wybranych przez Zamawiającego liniach komunikacji miejskiej lub ich fragmentach,  

6) szkoleń kierowców oraz obsługi technicznej pod względem użytkowania, przeglądów, napraw i eksploatacji 

autobusów w ramach autoryzacji ASO,  

7) usunięcia wad lub usterek stwierdzonych między innymi podczas jazd testowych, a w przypadku naprawy 

wad lub usterek przeprowadzenia ponownych jazd testowych w celu potwierdzenia dokonania czynności 

naprawczych,  

8) usunięcia wad lub usterek stwierdzonych podczas odbioru każdego autobusu lub odbioru końcowego,  

9) realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z umową i jej integralnymi częściami,  

10) dostawy przedmiotu zamówienia o parametrach podanych w SWZ oraz ofercie, które określają minimalne 

wymagania Zamawiającego.  

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za całość przedmiotu objętego umową. Zlecenie wykonania części 

zamówienia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 

Zamawiającego za wykonanie tej części dostaw. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia 

i zaniedbania Podwykonawców i dalszych Podwykonawców i ich pracowników jak za działania, uchybienia lub 

zaniedbania jego własnych pracowników.  

4. W wyjątkowych sytuacjach, Zamawiający dopuszcza na etapie dostawy zastosowanie innych elementów 

zamówienia niż podane w SWZ i ujęte w ofercie, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych od 

określonych w w/w dokumentach, zachowania ceny ofertowej oraz uzyskania na powyższe zmiany zgody 

przedstawicieli Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, 

uwiarygodniających te elementy zamówienia.  

 

§6 

 
1. Strony zobowiązują się do porozumiewania w toku realizacji niniejszej umowy na piśmie poprzez 

korespondencję doręczaną adresatowi za pokwitowaniem/potwierdzeniem odbioru oraz elektronicznie. 

2. Zakres dostaw, które Wykonawca będzie wykonywał osobiście:  

1) ………………………. 

2) ……………………… 

3) ……………………… 

3. Zakres dostaw, które Wykonawca będzie wykonywał za pomocą Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców: 

1) ……………………….  

2) ………………………..  

3) ………………………..  

4. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą wymagana jest zgoda  Zamawiającego. W celu 

wyrażenia zgody, Zamawiający może żądać dodatkowych dokumentów. 

5. Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo: 

1) umowa podwykonawcza winna określać strony, pomiędzy którymi jest zawarta, 

2) umowa o podwykonawstwo winna zawierać, dokładne określenie zakresu dostaw lub usług podlegających 

podzleceniu, 

3) umowa o podwykonawstwo winna zawierać termin realizacji,  

4) wynagrodzenie Podwykonawcy powinno być określone w umowie kwotą wyrażoną w złotych,  

5) w treści umowy zawartej z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą winno znaleźć się postanowienie 

wskazujące, iż odpowiedzialność solidarna Zamawiającego za zapłatę Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia, które jest należne 

Wykonawcy za dostawę lub część dostawy będącej przedmiotem umowy , 

6) postanowienia umowy podwykonawczej nie mogą uniemożliwiać rozliczenia pomiędzy Zamawiającym,  

a Wykonawcą według zasad określonych w niniejszej umowie, 



 
 

7) w umowie należy zastrzec, że w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie zawierać będą kwoty 

mające stanowić wzajemne kompensaty, całość kwoty wskazanej na fakturze traktuje się jako dokonaną na 

rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zapłatę wynagrodzenia z tytułu wykonanych dostaw lub 

usług (kwoty potrącone traktuje się jako kwoty uiszczonego wynagrodzenia), 

8) w umowie należy zastrzec, że Podwykonawca ani dalszy Podwykonawca nie mogą Przenosić wierzytelności 

przysługujących mu potencjalnie w stosunku Zamawiającego na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej (pod 

rygorem nieważności) zgody Zamawiającego, 

9)  w przypadku udzielenia Wykonawcy przez Zamawiającego tzw. zamówienia podobnego na podstawie art. 

214 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w każdym innym przypadku zawarcia przez 

Zamawiającego z Wykonawcą odrębnej umowy, powierzenie dotychczasowemu Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy wykonywania zadań wchodzących w zakres przedmiotu owej odrębnej umowy 

wymagać będzie zawarcia osobnej umowy o podwykonawstwo (nie jest dopuszczalne rozszerzenie na 

podstawie aneksu zakresu dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o dostawy lub usługi wchodzące  

w zakres przedmiotu nowej odrębnej umowy między Zamawiającym a Wykonawcą), 

10) w umowie należy zastrzec, że łączna wysokość kar umownych należnych Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy nie może przekroczyć 30% wartości wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, 

11) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 

wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane 

postanowieniami Umowy. 

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 

z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo (oraz jej zmian), której przedmiotem są do stawy lub 

usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umowy o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 

0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego 

w dokumentach zamówienia, przy czym wyłączenie to nie dotyczy umowy o podwykonawstwo o wartości 

większej niż 50000 zł. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia w przedłożonej umowie o podwykonawstwo jest 

dłuższy niż określony w ust. 7, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 

zmiany tej umowy we wskazanym terminie pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

7. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie  

o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi z uwzględnieniem zapisów w §3 ust. 12. Wykonawca lub 

Podwykonawca ma obowiązek tak ustalić termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, aby najpóźniej w dniu spisania przez Zamawiającego i Wykonawcę bezusterkowego końcowego 

protokołu odbioru wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy było wymagalne.  

8. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy-podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się 

w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o czym mowa w art. 462 ust. 7 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, 

że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia ww. warunki w stopniu 

nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania 

o udzielenie zamówienia. W tym celu Wykonawca przedkłada Zamawiającemu dokumenty w zakresie 

wymaganym przez Zamawiającego w trakcie postępowania-zgodnie z postanowieniami SWZ. 

9. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 

za należyte wykonanie zamówienia. 

§7 

 

1. Odbiór końcowy:  

1) przedmiotem odbioru końcowego będą wszystkie dostawy niezbędne do zakończenia realizacji przedmiotu 

umowy,  

2) po zakończeniu wszystkich odbiorów częściowych, każdego z osobna, dostarczonego autobusu bez wad  

i usterek stanowiących przedmiot umowy i spisaniu bezusterkowego końcowego protokołu odbioru 

Wykonawca w imieniu Zamawiającego zobowiązany jest do rejestracji autobusów w terminie 5 dni od 

podpisania protokołu oraz ich ubezpieczenia,  

3) Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru końcowego po wykonaniu wszelkich czynności, których realizacja 

w ramach niniejszej umowy ciąży na Wykonawcy, a w szczególności:  



 
 

a) wykonanie dostaw związanych z realizacją przedmiotu umowy,  

b) uzyskaniu przez Wykonawcę podpisanych przez przedstawicieli Zamawiającego pozytywnych 

częściowych protokołów każdego z osobna dostarczonego autobusu bez wad i usterek,  

c) dokonania szkolenia kierowców oraz obsługi technicznej pod względem użytkowania i eksploatacji 

autobusów potwierdzonych odrębnym dokumentem wraz z listą osób przeszkolonych,  

d) dostarczeniu i sprawdzeniu przez przedstawicieli Zamawiającego przed dniem zgłoszenia do odbioru 

końcowego kompletności dokumentacji techniczno – eksploatacyjnej wraz z załącznikami opracowanej  

w języku polskim i przekazanej w 2 (dwóch) kompletach w wersji papierowej oraz 1 komplet w wersji 

elektronicznej na płycie CD/DVD w ogólnodostępnym formacie.  

4) strony niniejszej umowy postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół 

zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie 

stwierdzonych przy odbiorze wad lub usterek,  

5) w odbiorze końcowym uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy,  

6) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu najpóźniej do dnia zgłoszenia gotowości do 

odbioru elementy wyszczególnione w ust. 1 pkt. 3) a)-d) oraz inne niezbędne do odbioru przedmiotu 

zamówienia określone w niniejszej umowie lub jej integralnych częściach,  
7) złożone przez Wykonawcę zgłoszenie bez wykonanych poprzedzających go czynności i złożonych lub 

uzyskanych dokumentów wymienionych w pkt 2) i 3), Zamawiający uzna jako nieskuteczne zgłoszenie i do 

momentu poprawnego jego złożenia wstrzymane zostaną terminy wyznaczenia odbioru,  
8) Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego do 14 dni licząc od dnia poprawnego i skutecznego 

zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru,  

9) Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru końcowego, jeżeli w czasie tych 

czynności ujawniono istnienie wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie  

z przeznaczeniem aż do czasu usunięcia wad,  

10) jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do 

odbioru to Zamawiający odmówi odbioru,  

11) jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady lub usterki, Zamawiającemu 

przysługują uprawnienia jak niżej:  

a) jeśli wady lub usterki nadają się do usunięcia – może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia,  

b) jeżeli wady lub usterki nie nadają się do usunięcia – to: jeżeli nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu 

odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, zaś 

jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może 

odstąpić od niniejszej umowy lub żądać dostawy przedmiotu umowy po raz drugi.  

12) Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad lub usterek na swój koszt, bez względu na wysokość 

związanych z tym kosztów,  

13) Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wad lub usterek w ciągu trzech dni roboczych od daty 

ich zgłoszenia przez Zamawiającego i dokonać usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia 

przez Zamawiającego,  

14) o fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, żądając jednocześnie wyznaczenia 

terminu końcowego odbioru w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwy,   

15) odbiór przedmiotu niniejszej umowy dokonywany będzie w oparciu o SWZ wraz z załącznikami, ofertę 

Wykonawcy, dokumentację techniczno - eksploatacyjną, obowiązujące przepisy i normy,  

16) podstawą wystawienia faktur jest skuteczne przeprowadzenie odbioru końcowego rozumiane, jako spisanie 

przez przedstawicieli stron umowy bezusterkowego końcowego protokołu odbioru, bez uwag co do 

przedmiotu umowy z uwzględnieniem pkt. 11 lit. b.  
2. Odbiór po okresie gwarancji będzie dokonywany przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy w formie 

protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z gwarancji.  

3. Odbiór każdego dostarczonego autobusu:  

1) termin odbioru przez Zamawiającego i przedstawicieli operatora publicznego transportu zbiorowego 

autobusu zgodnie z §4 ust 2,  
2) planowany czas odbioru do 5 dni roboczych pod warunkiem dostarczenia kompletnego i zgodnego z ofertą 

Wykonawcy i SWZ autobusu na teren Zamawiającego, najpóźniej w dacie deklarowanej jego dostawy,  

3) odbiory odbywać się będą w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w granicach: Miasta i Gminy Gąbin, 

Gminy Nowy Duninów, Gminy Radzanowo, Gminy Stara Biała w dni robocze w godzinach 8 – 14,  
4) Zamawiający ma prawo do zmiany terminu odbioru autobusu zgodnie z zapisami §4 ust 3,  



 
 

5) z czynności odbioru każdego z osobna autobusu zostanie sporządzony w formie pisemnej protokół podpisany 

przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy uwzględniający też terminy wyznaczone na usunięcie 

stwierdzonych przy odbiorze wad lub usterek,  

6) jeżeli w toku czynności odbioru każdego dostarczonego autobusu zostaną stwierdzone wady lub usterki, 

Zamawiającemu przysługują uprawnienia jak niżej:  
a) jeśli wady lub usterki nadają się do usunięcia – może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia,  

b) jeżeli wady lub usterki nie nadają się do usunięcia – to: jeżeli nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu 

odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, zaś 

jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może 

odstąpić od niniejszej umowy lub żądać dostawy przedmiotu umowy po raz drugi.  

7) Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad lub usterek na swój koszt, bez względu na wysokość 

związanych z tym kosztów,  

8) do czasu usunięcia wad lub usterek terminy związane z odbiorem autobusu zostają wstrzymane,  

9) o fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, żądając jednocześnie wyznaczenia 

terminu odbioru autobusu w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwy,  

10) Zamawiający wyznaczy w ciągu kolejnych 5 dni roboczych termin odbioru autobusu po pisemnym 

powiadomieniu Wykonawcy o którym mowa w pkt 9. 4. Strony ustalają osoby odpowiedzialne za realizację 

niniejszej umowy:  
1) ze strony Zamawiającego: ………………..  

2) ze strony Wykonawcy: ………………..  

4. Zmiana osób wskazanych powyżej nie wymaga zmiany umowy i następuje na podstawie pisemnego, pod rygorem 

nieważności, powiadomienia drugiej strony. Zamawiający wskaże do dokonania czynności odbiorowych 

przedstawicieli Zamawiającego jak i operatora publicznego transportu zbiorowego.  

 

§8 
 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych powstałych, w związku  

z zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej, w czasie realizacji dostawy objętej umową.  

2. Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia lub uzyskania innych dokumentów 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie 

odpowiadającym przedmiotowi umowy na cały okres realizacji przedmiotu umowy, przed podpisaniem umowy  

z Zamawiającym.  

3. Ubezpieczeniu podlega w szczególności:  

1) ubezpieczenie autobusów na czas transportu na teren Zamawiającego oraz na czas wykonania odbiorów,  

2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników  

i osób trzecich, w tym także związanych z ruchem pojazdów mechanicznych.  

4. Odpowiedzialność za przedmiot umowy spoczywa na Wykonawcy do momentu podpisania przez strony umowy 

końcowego bezusterkowego protokołu odbioru.  

5. Wykonawca dokona ubezpieczenia komunikacyjnego każdego z osobna autobusu przed dokonaniem jego 

rejestracji na okres minimum 12 miesięcy.  

6. Koszty ubezpieczenia Wykonawca uwzględni w cenie oferty.  

 

§9 

 
1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy, w wysokości ……. 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy tj. kwoty……....zł (słownie:………..złotych), które zostanie wniesione przez 

Wykonawcę przed podpisaniem niniejszej umowy w jednej z kilku form określonych w art. 450 ust. 1 ustawy z 

dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych.  

2. Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka 

form określonych w art. 450 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, pod 
warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości.  

3. Strony ustalają, że 70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania niniejszej umowy stanowi gwarancję 

zgodnego z niniejszą umową należytego wykonania przedmiotu umowy (ta część zabezpieczenia zostanie 

zwrócona w ciągu 30 dni od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru , po ewentualnym pomniejszeniu 

o kwotę w szczególności kar przewidzianych niniejszą umową), natomiast pozostała część zabezpieczenia tj. 30% 

służy zabezpieczeniu roszczeń Zamawiającego z tytułu gwarancji (ta część zabezpieczenia zostanie zwrócona nie 



 
 

później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji o której mowa w §10 ust. 2 pkt.1) i uznania przez 

Zamawiającego za należyte wykonane zamówienia, po ewentualnym pomniejszeniu o kwotę w szczególności kar 

przewidzianych niniejszą umową).  

4. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami, wynikającymi z oprocentowanego 

rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku 
oraz prowizji bankowej, za przelew na rachunek bankowy Wykonawcy.  

5. Zamawiający może wstrzymać się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, 

o którym mowa w ust. 3, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie wad stwierdzonych w trakcie 
odbioru lub jest w trakcie ich usuwania.  

6. Okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania niniejszej umowy nie może być krótszy, niż okres realizacji 
niniejszej umowy.  

7. Zabezpieczenie w formie niepieniężnej winno być wystawione na Zamawiającego, a oryginał dokumentu złożony 

w kasie Zamawiającego.  

8. Nie wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania niniejszej umowy i nie dostarczenie 

stosownego dokumentu, zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu przed zawarciem niniejszej umowy, powoduje 

nie zawarcie umowy z winy Wykonawcy.  

 

§10 
 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy od dnia podpisania bezusterkowego 

końcowego protokołu odbioru.  

2. Wykonawca udziela następujących gwarancji na przedmiot zamówienia :  

1) na całość autobusu – co najmniej …. bez limitu kilometrów,  

2)  na występowanie korozji poszyć zewnętrznych oraz szkieletu nadwozia i podwozia, bez konieczności 

wykonywania dodatkowych konserwacji w trakcie eksploatacji, a także na trwałość konstrukcji i poszycia, tj. 
pękanie szkieletu, ramy, blach poszycia – co najmniej … lat,  

3) na zewnętrzne powłoki lakiernicze – co najmniej … miesięcy  

4) elementy wyposażenia dodatkowego – co najmniej … miesięcy.  

3. W ramach gwarancji Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie wszelkich wad i usterek w przedmiocie 

umowy, które ujawnią się w okresie gwarancji, które wynikną z nieprawidłowego wykonania jakiejkolwiek części 

przedmiotu umowy lub z jakiegokolwiek działania lub zaniedbania Wykonawcy.  

4. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się w terminie 7 dni od daty pisemnego wezwania 

Zamawiającego do:  

1)  usunięcia wady fizycznej lub usterki lub  

2)  dostawy nowego przedmiotu umowy lub dotkniętej wadą lub usterką jego części w przypadku, kiedy samo 

usunięcie wady lub usterki uniemożliwia użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.  

5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 2 jeżeli zgłaszał 

wadę przedmiotu umowy przed upływem tego terminu.  

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad przedmiotu niniejszej umowy, ujawnionych w okresie gwarancji, w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na koszt 

Wykonawcy.  

§11 
 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy 

kary umowne.  

2. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 3 w 
razie odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i leżących po stronie Wykonawcy.  

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od niniejszej umowy z przyczyn leżących 

wyłącznie po stronie Zamawiającego – w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 

3, z zastrzeżeniem §13 ust. 1 umowy - w tym przypadku Zamawiający nie płaci kary umownej.  

4. W przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie o którym mowa w §2 ust. 1, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy 
określonego w §3 ust. 3 za każdy dzień stwierdzonej zwłoki w dostawie autobusów.  



 
 

5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia brutto 

określonego w §3 ust. 3 za każdy dzień stwierdzonej zwłoki w dostawie każdego autobusu w terminie o którym 
mowa w §4 ust. 2 z zastrzeżeniem zapisów w §4 ust. 3.  

6. W przypadku zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji za wady, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,05% łącznego wynagrodzenia brutto 

Wykonawcy określonego w §3 ust. 3 za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad licząc od upływu terminu 
wyznaczonego na ich usunięcie.  

7. W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,05% wynagrodzenia 

brutto określonego w §3 ust. 3 za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia 

należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom. W przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 0,01% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 3. Zapłata kary nie 

zwalnia Wykonawcy od konieczności przedłożenia takowej umowy lub jej zmiany.  

8. W przypadku niedokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w zakresie terminu zapłaty, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,01% łącznego wynagrodzenia brutto 

określonego w §3 ust. 3. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy od konieczności zmiany umowy o 
podwykonawstwo i jej przedłożenia.  

9. W przypadku zwłoki w wykonaniu obowiązku wynikającego z § 7 ust. 1 pkt 2) Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 3 za 

każdy dzień zwłoki, chyba że zwłoka nie będzie wynikać z zaniedbań Wykonawcy.  

10. W przypadku, gdy szkoda przekraczać będzie wartość zastrzeżonej kary umownej, Zamawiający ma prawo 
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

11. Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym 

uzasadnieniem. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 5 dni od daty otrzymania w/w dokumentów do zapłaty 

naliczonej kary umownej. Brak zapłaty w powyższym terminie uprawnia Zamawiającego do potrącenia kary 

umownej z wynagrodzenia Wykonawcy lub innych wierzytelności przysługujących Wykonawcy w stosunku do 

Zamawiającego.  

12. Naliczenie przez Zamawiającego bądź zapłata przez Wykonawcę kary umownej nie zwalnia Wykonawcy ze 
zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.  

13. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych i innych wierzytelności przysługujących 
Zamawiającemu wobec Wykonawcy, z wynagrodzenia umownego.  

14. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 

ust. 3.  

§12 
 

1. Strony dopuszczają możliwość zmian umowy w następującym zakresie:  

1) zmiany danych teleadresowych,  

2) zmiany numerów kont bankowych,  

3) zmiany Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców,  

4) jeżeli wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można 

usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu 
jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony,  

5) zmiany przywoływanych w przedmiotowej umowie oraz załącznikach do niej, ustaw, rozporządzeń, norm 

(zmiany przepisów bądź wymogów szczególnych dotyczących przedmiotu umowy),  

6) kiedy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:  

a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub przejęcia 

dotychczasowego Wykonawcy lub nabycia jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia 

warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy do wykluczenia oraz nie pociąga 

to za sobą innych istotnych zmian umowy,  

b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego Podwykonawców. 

7) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, lub dalsze wykonywanie umowy może 

zagrozić istotnemu bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni 



 
 

od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku, Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy,  

8) zmiany terminu wykonania umowy określonego w §2 ust. 1, w przypadku:  

a) doznania przez Wykonawcę długotrwałej przeszkody ze strony Zamawiającego, podmiotu realizującego 

zadanie dostawy w „System dynamicznej informacji pasażerskiej oraz karty miejskiej”, bądź organu 

administracji publicznej,  

b) wystąpienia siły wyższej (rozumianej jako zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od 

stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań umownych, 

których strony nie mogły przewidzieć, ani których nie mogły przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez 
działanie z należytą starannością),  

c) zmian spowodowanych warunkami atmosferycznymi, a w szczególności - klęskami żywiołowymi,  

d) zmian obowiązujących przepisów prawa, które weszły w życie po terminie składania ofert, powodujących 

konieczność zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności zmiany obowiązków 

Wykonawcy lub rozwiązań wynikających z opisu przedmiotu zamówienia - odpowiednia zmiana 
Przedmiotu Umowy,  

e) zlecenia Wykonawcy wykonania nieprzewidzianych dostaw dodatkowych - w przypadku, jeśli realizacja 

dostaw dodatkowych wpływa na możliwość wykonywania części lub całości zamówienia podstawowego- 

odpowiednia, pod względem wpływu części lub całości dostaw dodatkowych na część lub całość 

zamówienia podstawowego - zmiana terminu lub terminów realizacji Umowy dotyczącej zamówienia 

podstawowego.  

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagają zgody Zamawiającego i dokonywane będą w formie aneksu do 

niniejszej umowy, sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

3. Warunkiem dokonania zmiany terminu, o którym mowa w ust.1 pkt.8 jest złożenie uzasadnionego wniosku przez 

Stronę inicjującą zmianę i sporządzenie przez Strony stosownego aneksu do umowy. Wykonawca może złożyć 

stosowny wniosek w terminie 14 dni przed umownym terminem zakończenia umowy określonym w § 2 ust.  

4.  Zmiany niniejszej umowy w żadnym wypadku nie mogą spowodować podwyższenia umówionego 

wynagrodzenia.  

5. Warunki dokonywania zmian umowy:  

1) zmiany będą dokonywane na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego,  

2) wnioski o zmianę przekazywane są przez Strony, w formie pisemnej, faksem, mailem z potwierdzeniem 
odbioru przez druga Stronę,  

3) uzasadnienie zmiany prawidłową realizacją przedmiotu umowy – należy podać w jaki sposób/dlaczego 

zmiana jest korzystna dla Zamawiającego lub/i konieczna dla wykonania umowy.  

6. Zamawiający w terminie do 14 dni od otrzymania kompletnego wniosku dotyczącego zmiany umowy zajmie 

wobec niego pisemne stanowisko. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na adres 
właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy.  

7. Wszystkie postanowienia niniejszego paragrafu stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 

zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.  

 

§13 
 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy:  

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie przedmiotu umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie 

umowy może zagrozić podstawowemu interesowi państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W takim 

przypadku Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni, licząc od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach,  

2) w przypadku złożenia w stosunku do Wykonawcy wniosku o ogłoszenie upadłości, otwarcia wobec niego 

postępowania restrukturyzacyjnego, rozpoczęcia procesu likwidacji Wykonawcy lub wszczęcia w stosunku 

do Wykonawcy postępowania egzekucyjnego, o których to faktach Wykonawca niezwłocznie pisemnie 

powiadomi Zamawiającego,  

3) gdy Wykonawca jest w zwłoce w stosunku do terminu określonego w niniejszej umowie o co najmniej 14 

dni,  

4) w razie stwierdzenia wad, które na podstawie niniejszej umowy uprawniają Zamawiającego do odstąpienia 

od niej,  



 
 

5) w razie wykonania przedmiotu niniejszej umowy niezgodnie z umową (niezgodnie z jej treścią, SWZ i ofertą 

Wykonawcy),  

6) w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym, ustawie z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 

publicznych,  

7) w przypadkach konieczności dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy lub konieczności wielokrotnego dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 

wartości brutto umowy.  

8) jeżeli kary umowne, którymi Zamawiający obciążył Wykonawcę, osiągną łączną wysokość 30% łącznego 

wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 3.  

2. Odstąpienie od niniejszej umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać 

uzasadnienie. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 30 dni od daty zaistnienia okoliczności 

będącej podstawą odstąpienia.  

3. Uprawnienie do odstąpienia i jego realizacja nie pozbawia prawa do naliczenia kary umownej.  

4. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego 

paragrafu, Wykonawca może żądać wyłącznie zapłaty wynagrodzenia, za dostawy, które zostały wykonane do 

dnia odstąpienia, chyba że Zamawiający zgłasza zastrzeżenia co do jakości wykonywanych dostaw.  

5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, ustala się następujące obowiązki szczegółowe:  

1) w terminie 7 dni od daty oświadczenia o odstąpieniu od niniejszej umowy, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy wykaz zrealizowanych dostaw na dzień odstąpienia,  

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane dostawy w zakresie obustronnie uzgodnionym,  

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego, odbioru dostaw przerwanych  

6. W każdym przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Zamawiający zachowuje w pełni wszystkie uprawnienia 

nabyte przed dniem odstąpienia, w szczególności uprawnienia z gwarancji, zabezpieczenia należytego 
wykonania niniejszej umowy i kar umownych.  

 

§14 
 

1. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy Strony zobowiązują się załatwić na drodze ugody,                                

a w przypadku nie osiągnięcia jej, poddać się rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby 

Zamawiającego.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa zamówień 
publicznych.  

3. Niniejsza umowa sporządzona została w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla 
Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.  

 

 
ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                          WYKONAWCA:  
Zarząd 

 

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

 

 

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

 

 

Główny Księgowy Budżetu 

 

…………….……………………………………  

 

Radca Prawny 

…………………….……………………………  


