Załącznik nr 9.2 do SIWZ
WZÓR
UMOWA nr ……/WZP/CA/2020
zawarta w Warszawie w dniu ………………………………….. pomiędzy:
Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytutem Badawczym
z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 01-673), ul. Podleśna 61, wpisanym do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000062756,
NIP: 525-000-88-09, REGON: 000080507, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
....................................................................................................................................................... .…….
....................................................................................................................................................... .…….
a
(w przypadku spółek)
……………… z siedzibą w …………… (kod pocztowy ….-…….), ul. ………………, wpisaną do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd ……………… Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: ……………, NIP: ……………, REGON:
……………, kapitał zakładowy w wysokości: ………… zł (należy podać w przypadku spółek
kapitałowych) opłacony w całości/w części (dotyczy spółek akcyjnych), zwaną dalej „Wykonawcą”,
reprezentowaną przez:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
(w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą)
............................................ przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą
.......................................... z siedzibą w ................................. (kod pocztowy …..-……), ul.
...............................,
wpisanym
do
Centralnej
Ewidencji
i
Informacji
o Działalności Gospodarczej, NIP: ..............., REGON: ....................., zwanym dalej „Wykonawcą”,
zwanymi dalej „Stronami” lub „Stroną” niniejszej umowy, zwanej dalej „Umową”.
Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, ze zm.) (dalej „ustawa Pzp”), oznaczenie
sprawy ……………………………..…
§ 1. Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest najem długoterminowy 43 samochodów terenowych marki …………….,
model ………………………………….. 1 (zwane dalej: łącznie „Samochody” lub pojedynczo
„Samochód”), wraz z pełną obsługą serwisową, dostawą i obsługą kart paliwowych
umożliwiających tankowanie i dokonywanie określonych zakupów pozapaliwowych, systemem
monitoringu GPS, pakietem ubezpieczeń OC, AC, NNW (obejmujących także obszar poza granice
Rzeczypospolitej Polskiej) oraz KR (kradzież) i Assistance w ruchu na terenie Unii Europejskiej,
przy czym szczegółowe parametry techniczne Samochodów, ich wyposażenia - w tym systemu
lokalizacji i monitoringu GPS, oznaczenie Samochodów logotypami Zamawiającego, szczegółowe
dane dotyczące parametrów kart paliwowych takich jak rodzaj paliwa, dostępne produkty, limity
kwotowe, określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”) stanowiąca
Załącznik nr 1 do Umowy, w tym Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej: „OPZ”), w szczególności
Załączniki nr 2.1, 2.3 - 2.5. do OPZ, oraz Oferta Wykonawcy stanowiąca Załącznik nr 2 do
Umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że:
1) Samochody są fabrycznie nowe, wyprodukowane w roku 2019 lub 2020, kompletne, wolne od
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wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych, sprawne technicznie, zarejestrowane w
Rzeczypospolitej Polskiej, ubezpieczone i gotowe do używania w celu wynikającym z Umowy,
posiadające zamontowane, prawidłowo działające i w pełni funkcjonalne urządzenia GPS.
Samochody nie są pojazdami powystawowymi oraz testowymi;
2) przysługuje mu prawo do dysponowania Samochodami, które nie jest ograniczone prawami
osób trzecich w sposób, który mógłby wpłynąć na prawidłowe wykonywanie przedmiotu
Umowy;
3) Samochody oraz ich wyposażenie są zgodne z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.Prawo o ruchu drogowym wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy oraz innymi przepisami
obowiązującego prawa krajowego oraz prawa unijnego.
Samochody będą wykorzystywane przez pracowników Zamawiającego podczas realizacji zadań
w zakresie transportu osób oraz towarów. Samochody użytkowane będą we wszystkich porach
roku i doby, w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej, na
drogach twardych, gruntowych, nieutwardzonych lub trawiastych (czasami również w bardzo
trudnych i specyficznych warunkach, związanych z wykonywaniem zadań statutowych
Zamawiającego, które mogą spowodować mechaniczne uszkodzenia Samochodu). Samochody
mogą być użytkowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, krajów Unii Europejskiej będących
sygnatariuszami Wielostronnego Porozumienia Gwarancyjnego, Szwajcarii, Islandii, Norwegii,
Lichtensteinu, Chorwacji, Andory, Rosji, Ukrainy, Białorusi i Mołdawii, z możliwością rozszerzenia
zakresu terytorialnego na obszar państw, przy wjeździe do których wymagane jest posiadanie
certyfikatu Zielonej Karty.
Szacowany limit kilometrów dla każdego z Samochodów wynosi 92.000 km w całym okresie
obowiązywania Umowy. Jeżeli łączny przebieg wszystkich Samochodów w całym okresie trwania
Umowy będzie większy lub mniejszy o co najmniej 10 % od iloczynu ilości wynajmowanych
Samochodów oraz szacowanego limitu kilometrów, o którym mowa w zdaniu pierwszym
niniejszego ustępu, tzw. „nadprzebieg” lub „niedobieg” zostaną rozliczone zgodnie z § 5 ust. 13
Umowy.
Szczegółowy zakres i sposób wykonywania przedmiotu Umowy określa Umowa, SIWZ, w tym w
szczególności OPZ oraz oferta Wykonawcy.
Po zakończeniu obowiązywania Umowy, prawo pierwszeństwa zakupu Samochodów mają ich
bezpośredni użytkownicy, tj. pracownicy Zamawiającego, po otrzymaniu od Wykonawcy oferty
sprzedaży Samochodu i jej akceptacji. Wykonawca przedstawi ofertę sprzedaży na 30 dni przed
dniem zakończenia obowiązywania Umowy. Akceptacja ceny przez użytkownika nastąpi
maksymalnie na 3 dni robocze przed terminem zakończenia obowiązywania Umowy.
§ 2. Terminy realizacji i warunki wykonywania Umowy
Umowa zawarta została na okres 48 miesięcy od daty dostawy i protokolarnego odbioru
pierwszego Samochodu lub partii Samochodów albo do wyczerpania łącznego wynagrodzenia
umownego określonego w § 5 ust. 14 Umowy, w zależności od tego co nastąpi jako pierwsze.
Karty paliwowe użytkowane będą nie dłużej niż do dnia zakończenia najmu i zwrotu
Samochodów Wykonawcy, albo do wyczerpania przeznaczonej przez Zamawiającego
maksymalnej kwoty na realizację zakupów na karty paliwowe określonej w § 5 ust. 14 zdanie
drugie Umowy, w zależności od tego co nastąpi jako pierwsze.
Wykonawca dostarczy Samochody Zamawiającemu i odbierze je od Zamawiającego zgodnie z
wykazem adresowym i ilościowym, stanowiącym załącznik nr 2.2 do OPZ. Dostawa i zwrot
Samochodów odbywa się na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy, a Zamawiający nie ponosi
żadnych dodatkowych kosztów z tego tytułu. Każdy z dostarczonych Samochodów musi być
przygotowany do eksploatacji, tzn. pozbawiony zabezpieczeń transportowych i zatankowany
minimum do poziomu, w którym gaśnie kontrolka rezerwy paliwa, posiadać dowód rejestracyjny
oraz aktywną kartę paliwową z kodem PIN.
Dostawa Samochodów nastąpi w ściśle określonym przedziale czasowym tj. do 7 dni
kalendarzowych licząc od dnia dostawy pierwszej partii Samochodów lub pojedynczego
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Samochodu, nie później jednak niż w terminie 180 dni kalendarzowych od dnia zawarcia
Umowy.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje o planowanym terminie dostawy Samochodów
lub pojedynczego Samochodu, na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed datą ich
dostarczenia.
Przekazanie Samochodów Zamawiającemu oraz zwrot Samochodów Wykonawcy nastąpi na
podstawie podpisanego przez przedstawicieli obu Stron protokołu zdawczo-odbiorczego.
Wykonawca wraz z Samochodami przekaże Zamawiającemu wszystkie komplety kluczyków,
wszelkie niezbędne dokumenty, w tym dokumenty/certyfikat ubezpieczenia OC, dowód
rejestracyjny, kopię świadectwa homologacji, instrukcję obsługi, kartę paliwową i inne oraz
dodatkowe wyposażenie wraz z instrukcjami, konieczne do prawidłowego, wynikającego z
Umowy i obowiązujących przepisów prawa korzystania z Samochodów. Przedmiotowy protokół
zdawczo - odbiorczy opracuje Wykonawca. Zwrot samochodów przez Zamawiającego nastąpi w
ciągu 14 dni od dnia zakończenia obowiązywania Umowy.
W przypadku, gdy Samochody posiadają jakiekolwiek wady, nie spełniają wymogów określonych
w SIWZ lub Wykonawca nie przekazał któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w ust. 6
niniejszego paragrafu, Zamawiający ma prawo odmówić odbioru pojazdu.
W przypadku, w którym Zamawiający pomimo stwierdzenia wad lub braku spełniania wymogów
określonych w SIWZ odbierze Samochód, protokół zdawczo-odbiorczy zawierać będzie
zastrzeżenie, że Samochód odebrany został z uwagami ze strony Zamawiającego. Zamawiający
wyznaczy wówczas termin do usunięcia wad lub braków nie dłuższy niż 5 dni roboczych.
W przypadku, w którym Zamawiający odmówi odbioru Samochodu, Wykonawca jest
zobowiązany do przekazania Samochodu wolnego od wad i spełniającego wymagania określone
w załączniku nr 1 i 2 do Umowy, wraz z dokumentami o których mowa w ust. 6 niniejszego
paragrafu w terminie 5 dni roboczych, liczonych od dnia odmowy odbioru Samochodu.

§ 3. Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca zapewni ciągłość w dostępności wskazanej w § 1 Umowy ilości Samochodów oraz
pełną ich sprawność i funkcjonalność w trakcie obowiązywania Umowy.
2. Wykonawca ma obowiązek utrzymywania Samochodów wraz z wyposażeniem dodatkowym w
stanie umożliwiającym ich pełne wykorzystanie, a także terminowego dokonywania wszystkich
wymaganych napraw, remontów, przeglądów i konserwacji Samochodów oraz ponoszenia kosztów
związanych z wykonywaniem tych czynności.
3. Wykonawca zapewni Zamawiającemu serwis opon, który będzie wykonywany przez Wykonawcę
we wskazanych przez niego punktach serwisowych oddalonych o nie więcej niż 20 km od
miejscowości wskazanych w załączniku nr 2.6 do OPZ. Wykonawca zobowiązany jest do
zapewnienia na swój koszt naprawy, wyważania lub wymiany opon na nowe w przypadku, gdy na
skutek naturalnego zużycia, głębokość bieżnika osiągnie wartość 3 mm.
4. Wszelkie naprawy, przeglądy eksploatacyjne i serwisy wynajmowanych Samochodów będą
realizowane jedynie w sieci autoryzowanych stacji obsługi (ASO) danego producenta/marki
Samochodu na terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej, zlokalizowanych w najbliższej odległości od
miejscowości, w której eksploatowany jest dany Samochód, tj. miejscowości wskazanych w
załączniku nr 2.6. do OPZ.
5. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na swój koszt:
1) pomocy assistance bez limitu kilometrów i naprawy uszkodzeń mechanicznych m.in.
elementów zawieszenia, podwozia, kół/felg Samochodu, dodatkowego wyposażenia, itp.,
powstałych w wyniku użytkowania Samochodów w bardzo trudnych, specyficznych warunkach
drogowych oraz w terenie, wynikających z wykonywania zadań statutowych, a także naprawy
uszkodzeń powstałych na skutek zatankowania niewłaściwego rodzaju paliwa lub
spowodowanych przez gryzonie np. kuny;
2) wymiany uszkodzonych żarówek oraz oświetlenia LED, wyeksploatowanych akumulatorów,
piór wycieraczek minimum raz w roku oraz zużytych dywaników gumowych, w tym wymiany,

Strona 3 z 13
Oznaczenie sprawy: WZP-262-25/2020

Załącznik nr 9.2 do SIWZ
WZÓR
przeglądu lub regeneracji gaśnic samochodowych w celu zapewnienia ciągłości okresu ich
legalizacji;
3) właściwego poziomu wszystkich zastosowanych w Samochodach płynów i olejów (poza
płynem do spryskiwaczy oraz płynem ad-blue);
4) naprawy (o ile uszkodzenie na to pozwala) lub wymiany opon na nowe w przypadku ich
naturalnego zużycia lub na skutek uszkodzenia mechanicznego opony;
5) czyszczenie i konserwację układu klimatyzacji - 1 (jeden) raz w każdym roku kalendarzowym
przed sezonem letnim, tj. w terminie do dnia 30 kwietnia.
6. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, zobowiązuje się do
dokonywania oględzin uszkodzonych Samochodów w związku z likwidacją szkód
komunikacyjnych, w lokalizacjach Zamawiającego lub w innych miejscach, w których niezbędne
będzie przeprowadzenie oględzin poszczególnych Samochodów.
7. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, zobowiązuje się do
transportu Samochodów – na potrzeby wykonania oględzin Samochodów - z lokalizacji
Zamawiającego lub innego miejsca, w którym będzie znajdował się Samochód, do miejsca, w
którym będą wykonywane oględziny Samochodu.
8. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i zwrotu Samochodu z oraz do miejsca wskazanego
przez Zamawiającego, w przypadku konieczności wymiany Samochodu na nowy lub dostarczenia
samochodu zastępczego.
9. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzenia lub usunięcia awarii Samochodu w
terminie 7 dni kalendarzowych od chwili przekazania Samochodu przez Zamawiającego do serwisu
(termin ten nie dotyczy napraw blacharsko-lakierniczych). Wykonawca zobowiązany jest do
wyznaczenia wizyty serwisowej i przyjęcia samochodu do serwisu nie później niż następnego dnia
roboczego do godz. 10.00 od chwili dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego, zgodnie z § 8
ust. 6 Umowy. W sytuacji braku możliwości naprawy Samochodu przyjętego do serwisu w ciągu
tego samego dnia roboczego (przyjęcia pojazdu zrealizowane po godzinie 10.00 z winy leżącej po
stronie Zamawiającego będą uznane jako przekazane Wykonawcy następnego dnia roboczego),
Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie Zamawiającego oraz zapewnienia
w terminie do końca następnego dnia roboczego bezpłatnie, samochodu zastępczego klasy
ekwiwalentnej lub wyższej co Samochód zastępowany. Samochód zastępczy udostępniony
Zamawiającemu nie może być starszy niż 36 miesięcy od daty pierwszej rejestracji. Wszystkie
udostępnione Zamawiającemu samochody zastępcze będą spełniały wszelkie wymagania jakie
zostały określone dla samochodów najmowanych, w szczególności w zakresie pełnej obsługi
serwisowej, kart paliwowych, pakietu ubezpieczeń oraz systemu monitoringu GPS – dla urządzeń
GPS po określonym w Umowie okresie ich użytkowania (bez konieczności oznaczenia pojazdów
logotypami Zamawiającego, bez dodatkowego wyposażenia w przestrzeni bagażowej, wyciągarki
oraz haka holowniczego) i zostaną bezpłatnie podstawione bezpośrednio do siedziby
Zamawiającego. W momencie odbioru/zwrotu pojazdu zastępczego zostanie przygotowany
protokół zdawczo-odbiorczy przez Wykonawcę, podpisany przez przedstawicieli Stron
uczestniczących przy danej czynności. Pojazd zastępczy w momencie odbioru/zwrotu pojazdu
przez użytkownika danego pojazdu będzie zatankowany do pełnej pojemności zbiornika paliwa.
10. Maksymalny, ciągły okres użytkowania samochodu zastępczego w związku z naprawą Samochodu
wynajmowanego wynosi 60 dni kalendarzowych. Po tym okresie Wykonawca zobowiązany jest do
zapewnienia Zamawiającemu, w terminie kolejnych 180 dni kalendarzowych, nowego samochodu
spełniającego wszelkie wymagania jak dla Samochodu zastępowanego. W wyżej wymienionym
okresie Zamawiający uprawniony jest do dalszego korzystania z samochodu zastępczego.
Samochód zastępczy użytkowany przez Zamawiającego po okresie 60 dni kalendarzowych,
Wykonawca
zobowiązany jest wyposażyć w nadajnik GPS tożsamy z urządzeniami
funkcjonującymi w pozostałych Samochodach.
11. W przypadku kradzieży któregokolwiek z Samochodów lub jego całkowitego zniszczenia
Wykonawca zobowiązany jest do:
1) zapewnienia samochodu zastępczego, klasy ekwiwalentnej lub wyższej, w ciągu 6 godzin od
chwili dokonania zgłoszenia o kradzieży lub całkowitym zniszczeniu Samochodu oraz
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wyposażenia ww. samochodu zastępczego w nadajnik GPS tożsamy z urządzeniami
funkcjonującymi w pozostałych Samochodach, w terminie nie dłuższym niż 7 dni
kalendarzowych, od przekazania samochodu zastępczego Zamawiającemu. Zamawiający
dopuszcza samochody zastępcze bez dodatkowego wyposażenia w przestrzeni bagażowej.
wyciągarki oraz haka holowniczego. Samochód zastępczy udostępniony Zamawiającemu nie
może być starszy niż 36 miesięcy od daty pierwszej rejestracji;
2) zapewnienia Zmawiającemu fabrycznie nowego Samochodu, spełniającego wszelkie
wymagania jak dla Samochodu zastępowanego, nie później niż w ciągu 180 dni
kalendarzowych od daty zgłoszenia kradzieży lub całkowitego zniszczenia Samochodu.
W przypadku wystąpienia szkody komunikacyjnej, Wykonawca odpowiedzialny jest za zgłoszenie
oraz przeprowadzenie procesu likwidacji szkody komunikacyjnej, natomiast użytkownik
samochodu za zgłoszenie szkody
na wskazany przez Wykonawcę numer telefonu
ubezpieczyciela pojazdu oraz podpisania stosownych oświadczeń, wykonania szkicu i opisu
zdarzenia oraz przekazania Wykonawcy wymaganych dokumentów.
W przypadku wystąpienia w Samochodzie lub jego wyposażeniu usterki (nie dotyczy usterek
związanych z wymianą zużywających się podzespołów i części eksploatacyjnych oraz
przepalonych żarówek i uszkodzonych opon), która w okresie 12-stu miesięcy, pomimo trzech
wizyt w serwisie nie ustępuje lub powraca, Wykonawca na żądanie Zamawiającego obowiązany
jest zastąpić wadliwy Samochód samochodem nowym, spełniającym wszelkie wymagania jak dla
Samochodu zastępowanego, w terminie 180 dni kalendarzowych od dokonania zgłoszenia
żądania przez Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia Samochodów u wybranego przez siebie
ubezpieczyciela w zakresie pełnego ubezpieczenia OC, pełnego ubezpieczenia AC ( w tym w
szczególności od kradzieży, wypadku, pożaru, wybicia szyb, przewrócenia, uderzenia,
najechania na przeszkodę ruchomą lub nieruchomą) i NNW (w zakresie ubezpieczenia NNW
wartość minimum to 10.000,00 zł na osobę) oraz KR (kradzież) i Assistance w ruchu na terenie
Unii Europejskiej i przez cały okres trwania Umowy do regularnego opłacania składek
ubezpieczeniowych, stosownie do treści ust. 15 poniżej.
Wykonawca przez cały okres obowiązywania Umowy zobowiązuje się terminowo zawierać
umowy ubezpieczenia z zachowaniem ich ciągłości, opłacać składki ubezpieczenia, oraz
przedstawiać Zamawiającemu, na każde jego żądanie, dokumenty potwierdzające spełnianie ww.
warunku.
§ 4. Obowiązki Zamawiającego
Zamawiający zobowiązuje się do używania Samochodów w sposób zgodny z ich
przeznaczeniem określonym w Umowie, ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. -Prawo o ruchu
drogowym, zaleceniami producenta, oraz zgodnie z zasadami prawidłowej eksploatacji.
Zamawiający zobowiązuje się nie dokonywać żadnych napraw Samochodów, ani też nie
dokonywać w nich zmian bez pisemnej zgody Wykonawcy.
Zamawiający na zasadach określonych w Umowie będzie zawiadamiał Wykonawcę o wszelkich
zauważonych/ stwierdzonych uszkodzeniach (w tym uszkodzeniach wynikających z kolizji i
wypadków drogowych), awariach i usterkach Samochodów.
W przypadku kradzieży któregokolwiek z Samochodów, Zamawiający bezzwłocznie zgłosi
zdarzenie na policję oraz poinformuje o zaistniałym fakcie Wykonawcę.
Wykonawca dostarczy niezbędnych narzędzi informatycznych do zarządzania przeglądami
okresowymi, przeglądami technicznymi, naprawami bieżącymi oraz serwisem opon. W przypadku
konieczności skorzystania z usługi serwisowej, użytkownik pojazdu skontaktuje się z wybranym
serwisem dostępnym dla Zamawiającego.
§ 5. Wynagrodzenie i warunki płatności

Strona 5 z 13
Oznaczenie sprawy: WZP-262-25/2020

Załącznik nr 9.2 do SIWZ
WZÓR
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2
3

Strony ustalają następującą wysokość czynszu najmu: …………………………2 zł netto
miesięcznie – za pojedynczy Samochód o którym mowa w § 1 Umowy.
Czynsz najmu, powiększony o należny podatek VAT, wyczerpuje wszystkie roszczenia
Wykonawcy w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy oraz obejmuje w szczególności koszt
serwisu, napraw, przeglądów eksploatacyjnych i okresowych – technicznych wykonywanych na
Stacjach Kontroli Pojazdów, części i materiałów eksploatacyjnych, koszt zakupu/dostawy i
wymiany opon na nowe, koszt oznakowania samochodów logotypami Zamawiającego oraz koszt
ich usunięcia z pojazdów bezzwłocznie po zakończeniu Umowy, koszt montażu, demontażu i
utrzymania w ciągłej sprawności systemu monitoringu GPS wraz z opłatą abonamentową, koszt
rejestracji oraz abonament RTV dla odbiorników radiowych zamontowanych w Samochodach,
koszt kart paliwowych, koszt pełnego ubezpieczenia Samochodów, podatek VAT.
Czynsz najmu jest stały i niezmienny przez cały okres trwania Umowy, z zastrzeżeniem § 12
Umowy, w szczególności na jego wysokość nie ma wpływu liczba szkód komunikacyjnych,
współczynnik szkodowości, awaryjność samochodów, zmiany cen firm podwykonawczych
dostawców, ubezpieczycieli itp.
W trakcie trwania Umowy, Zamawiający ponosi jedynie koszty wynikające z bieżącej eksploatacji
Samochodów, tj. koszty paliwa, płynu do spryskiwaczy, płynu ad-blue, opłaty parkingowe,
mandaty, koszty związane z przejazdem autostradami oraz dotyczące opłaty środowiskowej w
zależności od ilości zużytego paliwa. Wszelkie pozostałe koszty oraz podatki obciążają
Wykonawcę.
Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z likwidacją szkód
komunikacyjnych, parkingowych, ani całkowitych, z wyłączeniem szkód spowodowanych z winy
użytkownika Samochodu kierującego pojazdem bez aktualnych upoważnień, czy też będącego
pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
Zakup przy użyciu kart paliwowych odbywa się w oparciu o cenę z dnia zakupu na danej stacji
paliwowej, pomniejszonej o następujący rabat:
1) dla zakupu paliwa - ……………………,
2) dla zakupu usług mycia i odkurzania samochodów - ……………..
3) dla zakupu płynu do spryskiwaczy oraz płynu ad-blue - ……………………3
Rabat nie może ulec zmniejszeniu w trakcie trwania Umowy. Rabat może ulec zwiększeniu w
trakcie trwania Umowy.
Czynsz najmu Samochodów oraz należności za zakup paliwa i produktów pozapaliwowych płatne
będą po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, na podstawie dwóch faktur VAT – jednej za
wynajem Samochodów drugiej za zakup paliwa i produktów pozapaliwowych, przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy: ………………………….., dodatkowo wskazany na fakturze, w
terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Okres
rozliczeniowy obejmuje jeden pełny miesiąc kalendarzowy. Jeżeli wydanie lub zwrot Samochodu
nie pokrywa się z okresem rozliczeniowym, wylicza się czynsz najmu mnożąc liczbę dni, w
którym Samochód był wynajmowany, przez stawkę dzienną równą 1/30 stawki miesięcznej.
Faktura za wynajem Samochodów musi posiadać załącznik zawierający co najmniej następujące
pozycje: lp., „wynajem samochodu w okresie od …………… do ………………..”, miejsce
powstania kosztów (dalej jako „MPK”), nr rejestracyjny samochodu, kwotę netto, stawkę i kwotę
podatku VAT, kwotę brutto. Dodatkowo, Wykonawca każdorazowo przekaże Zamawiającemu
pocztą elektroniczną na adres: transport@imgw.pl ww. załącznik do faktury w formie edytowalnej
w formacie xml, csv, xls lub xlsx
Faktura za zakup paliwa oraz zakupy pozapaliwowe musi posiadać załącznik zawierający co
najmniej następujące pozycje faktury:, numer rejestracyjny Samochodu, nr karty paliwowej, kod
MPK, datę transakcji, miejsce tankowania/zakupów, ilość produktów/usług, koszt netto, stawkę
podatku VAT, koszt brutto, nazwę produktu, np. paliwo, mycie samochodów, odkurzanie, płyn do
spryskiwaczy, płyn ad-blue, opłata autostradowa.

Zgodnie z ofertą Wykonawcy
Zgodnie z ofertą Wykonawcy
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10. Kody MPK dotyczące wynajmu Samochodów oraz zakupów kartami paliwowymi Zamawiający
dostarczy Wykonawcy w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty dostawy Samochodów i
protokolarnego ich odbioru.
11. Faktura może zostać doręczona w formie papierowej albo w formie określonej przepisami ustawy
z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U.
z 2018 r., poz. 2191, ze zm.), lub przesłana na adres e-mail: faktury@imgw.pl.
12. Doręczenie błędnie wystawionej faktury, w tym, gdy Wykonawca ma status podatnika VAT
czynnego, faktury zawierającej numer rachunku bankowego, który nie widnieje w wykazie
podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i
przywróconych do rejestru VAT (tzw. biała lista podatników VAT), a także doręczenie faktury bez
wymaganych załączników powoduje, że termin zapłaty nie biegnie do czasu doręczenia
prawidłowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi, prawidłowymi załącznikami. Przez dzień
zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie
pisemnego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego na adresy e-mail wskazane w § 8 ust. 2
Umowy lub pismem na adres Zamawiającego wskazany w komparycji Umowy.
13. W przypadku, o którym mowa w § 1 ust 4 zdanie 2 Umowy, nadprzebieg lub niedobieg zostanie
rozliczony w ostatniej fakturze, a stawka niedopłaty za nadprzebieg oraz zwrotu za niedobieg jest
następująca: ……. zł netto za 1 km nadprzebiegu oraz ……... zł 4netto za 1 km niedobiegu.
14. Łączne wynagrodzenie umowne należne za wykonywanie Przedmiotu Umowy, o którym
mowa w § 1 Umowy, w całym okresie trwania Umowy nie przekroczy kwoty netto
…………… zł (słownie: ………………. złotych netto) plus podatek od towarów i usług w
kwocie ……………….. zł (słownie: …………………. złotych), co daje brutto
………………………. zł (słownie: ……………………. złotych brutto).5 W powyższym
wynagrodzeniu zawarta jest również przeznaczona przez Zamawiającego maksymalna
kwota na realizację zakupów na karty paliwowe, która wynosi: 1.944.352,00 zł netto (jeden
milion dziewięćset czterdzieści cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa i 00/100 złotych
netto).
15. Zamawiający zastrzega, że rzeczywiste łączne wynagrodzenie umowne jest uzależnione od ilości
faktycznie wynajmowanych Samochodów i przejechanych km oraz dokonanych zakupów paliwa i
zakupów
pozapaliwowych i może być niższe od kwoty określonej w ust.14 powyżej.
W takim przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwać wobec Zamawiającego jakiekolwiek
roszczenia finansowe i prawne.
16. Zważywszy na ryzyka związane z procederem wyłudzenia podatku od towarów i usług, Strony
uzgodniły, iż Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za własne zobowiązania podatkowe
oraz przejmuje pełną odpowiedzialność za działanie swoich dostawców oraz podwykonawców,
także w zakresie nieprzestrzegania przez te podmioty obowiązków związanych z rozliczeniami z
tytułu podatku od towarów i usług.
17. W przypadku wystąpienia do Zamawiającego przez organy skarbowe z jakimikolwiek wezwaniami
do wypełnienia obowiązków podatkowych wynikających z działania lub zaniechania Wykonawcy,
jego dostawców lub podwykonawców, Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia
ewentualnych zobowiązań Zamawiającego wobec organów skarbowych z tego tytułu.

§ 6. Kary umowne
1. Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w następujących przypadkach:
1) niewykonania Umowy, odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy przez Wykonawcę, w
przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym, z przyczyn leżących po jego stronie, w

Zgodnie z ofertą Wykonawcy
Maksymalna kwota jaką Zamawiający przeznacza na realizację zakupów na karty paliwowe + kwota
wynagrodzenia z oferty wybranego Wykonawcy za najem Samochodów w okresie 48 miesięcy.
4

5
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wysokości 2% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 14
Umowy;
2) za opóźnienie w wydaniu Samochodów, w wysokości 10 % miesięcznego czynszu brutto
najmu za Samochód, który miał być wydany, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
3) za opóźnienie w wydaniu kart paliwowych, w wysokości 100,00 zł (słownie: sto 00/100 złotych)
od każdej karty paliwowej, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
4) każdorazowego niedostarczenia w terminie samochodu zastępczego, w wysokości
10 % miesięcznego czynszu brutto najmu za Samochód, który miał być dostarczony, za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia;
5) każdorazowo, za niedostarczenie nowego samochodu, po okresie odpowiednio: 240 dniach
użytkowania samochodu zastępczego, zgodnie z postanowieniem § 3 ust. 10 Umowy, lub
180 dni od dnia zgłoszenia kradzieży lub całkowitego zniszczenia Samochodu, zgodnie z
zapisami § 3 ust. 11 pkt. 2 Umowy, lub 180 dni kalendarzowych od dokonania zgłoszenia
żądania przez Zamawiającego zgodnie z zapisami § 3 ust. 13, w wysokości 10 %
miesięcznego czynszu brutto najmu za Samochód, który miał być dostarczony, za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia;
6) braku możliwości korzystania z wydanych kart paliwowych, w wysokości 100 zł (słownie: sto
złotych), od każdej karty paliwowej, za każdy dzień braku możliwości korzystania z karty;
7) nieusunięcia awarii systemu monitoringu GPS w terminie 3 dni roboczych, o którym mowa w
załączniku nr 2.4 do OPZ, w wysokości 10 % miesięcznego czynszu brutto najmu za
Samochód, na wyposażeniu którego znajduje się wadliwy, ww. system monitoringu GPS, za
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
8) braku ubezpieczenia Samochodu w dniu dostawy i przekazania pojazdu do użytkowania przez
Zamawiającego, w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc 00/100 złotych) za każdy
rozpoczęty dzień, w którym Samochód nie był ubezpieczony – za każdy Samochód, którego
przypadek ten dotyczy;
9) nieopłacenia składki ubezpieczeniowej w wymaganym przez ubezpieczyciela terminie, w
wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc 00/100 złotych) za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia w zapłacie składki ubezpieczeniowej - za każdy Samochód którego składka ta
dotyczy;
10) każdorazowo, za nieprzekazanie Zamawiającemu w wymaganym terminie raportu
tygodniowego, o którym mowa § 8 ust. 8 Umowy, lub nieprzedstawienie w terminie oferty
sprzedaży danego Samochodu, o której mowa w § 1 ust. 6 Umowy, w wysokości 20,00 zł
(słownie: dwadzieścia 00/100 złotych) za każdy dzień opóźnienia;
11) za opóźnienie w wydaniu Samochodu po zakończonej naprawie bieżącej lub awarii pojazdu,
lub opóźnienie w wykonaniu usługi czyszczenia i konserwacji układu klimatyzacji, o którym
mowa w § 3 ust. 5 pkt 5 Umowy, w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100
złotych), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
Maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości łącznego
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 14 Umowy;
Termin płatności kary umownej wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez
Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty.
Zapłata kary umownej może nastąpić przez potrącenie kary umownej z należnego Wykonawcy
wynagrodzenia. W takim przypadku, ust. 3 powyżej nie ma zastosowania.
Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania
przedmiotu Umowy, ani też z jakichkolwiek innych obowiązków wynikających
z Umowy, za wyjątkiem przypadku odstąpienia od Umowy.
Niezależnie od zapłaty kary umownej, Zamawiający może dochodzić naprawienia szkody na
zasadach ogólnych, określonych w Kodeksie cywilnym.

§ 7. Siła wyższa
1. Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, jeżeli jest to
spowodowane siłą wyższą, na którą Strony nie mają wpływu.
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2. Siłą wyższą w rozumieniu Umowy są zdarzenia zewnętrzne, nadzwyczajne, niezależne od Stron, a
w szczególności: wojna, powódź, huragan, zamieszki, strajki, jak również zakłócenia w
funkcjonowaniu Zamawiającego, Wykonawcy, organów władzy publicznej, łańcucha dostaw
materiałów niezbędnych do realizacji Umowy, związane z występującą pandemią COVID 19, o ile
okoliczności te mają wpływ na realizację Umowy.
3. W przypadku zaistnienia siły wyższej terminy określone w Umowie zostaną przedłużone o czas
działania siły wyższej, a Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego w formie
pisemnej o wystąpieniu siły wyższej uprawdopodabniając wpływ tych okoliczności na realizację
Umowy odpowiednimi oświadczeniami lub innymi dokumentami nie później niż w terminie trzech
dni od momentu wystąpienia takiego zdarzenia, pod rygorem niedopuszczalności powoływania się
na tę okoliczność. Jeżeli siła wyższa uniemożliwi poinformowanie drugiej Strony o jej zaistnieniu
wówczas termin trzech dni rozpocznie swój bieg od chwili, gdy powiadomienie stało się możliwe.
Za powiadomienie pisemne, wyłącznie na potrzeby niniejszego ustępu, Strony uznają przesłanie
skanów lub zdjęć podpisanych dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy
wskazane w § 8 ust. 2 Umowy.
4. Jeżeli okres działania siły wyższej trwa dłużej niż dwa miesiące, Strony mają prawo odstąpić od
dalszej realizacji Umowy, bez jakichkolwiek konsekwencji, w tym kar i odszkodowań, po uprzednim
pisemnym powiadomieniu, w terminie do 75 dni od dnia wysłania powiadomienia, o którym mowa
w ust. 3 powyżej przez którąkolwiek ze Stron.
§ 8. Kontakt Stron. Raportowanie.
Wykonawca
oświadcza,
że
upoważnioną
przez
niego
osobą
do
kontaktu
z Zamawiającym jest p. …..……………………, tel.: ……………………, e-mail: …………………….
oraz p. ………………………, tel.: ……………………, e-mail: …………………….,
2. Zamawiający oświadcza, że osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację przedmiotu Umowy
oraz upoważnioną przez niego do kontaktu z Wykonawcą jest p. …………………, tel.
………………, e-mail: ………………… i p. …………….., tel. ………….., e-mail:……………
(sprawy techniczne) oraz p. ………………, tel. ……………………, e-mail: …………………
(sprawy handlowe).
3. Zamawiający oświadcza, iż osoby, o których mowa w ust. 2 powyżej, są upoważnione przez
Zamawiającego do dokonywania czynności związanych z realizacją Umowy, nie są natomiast
uprawnione do zmiany Umowy.
4. Zmiana lub uzupełnienie wykazu osób do kontaktu nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie
pisemnego oświadczenia złożonego drugiej Stronie.
5. Do zgłoszenia kradzieży Samochodów oraz ich wszelkich uszkodzeń, a także zagubienia karty
paliwowej, awarii i usługi ASS – holowania, awarii systemu GPS upoważnione są osoby o
których mowa w 8 ust. 2 powyżej, w załączniku nr 2.2 do OPZ oraz aktualni użytkownicy
Samochodów.
6. Zgłoszenie naprawy bieżącej, awarii pojazdu, przeglądu okresowego pojazdu, przeglądu
technicznego pojazdu, sezonowej wymiany kół/opon, zgłoszenie szkody komunikacyjnej oraz
kradzieży pojazdu przez użytkownika nastąpi w jednej z poniższych form:
1) telefonicznie na wskazany numer/numery telefonów przez Wykonawcę dostępne przez 7 dni
tygodniu oraz 24h na dobę;
2) pocztą elektroniczną, na wskazany przez Wykonawcę adres e-mail tj. …………………………;
3) za pośrednictwem udostępnionych przez Wykonawcę narzędzi informatycznych do
zarzadzania flotą wynajmowanych pojazdów.
7. Wykonawca zobowiązany jest do przesyłania Zamawiającemu tygodniowych raportów
dotyczących bieżącej obsługi serwisowej wynajmowanych Samochodów w formie elektronicznej
(pliku xls), zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 2.7 do OPZ, na adres e-mail
transport@imgw.pl, zawierających następujące dane:
1) termin zgłoszenia, w formie: dzień, miesiąc, rok oraz dokładna godzina zgłoszenia naprawy
bieżącej, awarii Samochodu, przeglądu okresowego Samochodu, przeglądu technicznego
Samochodu, sezonowej wymiany kół/opon, zgłoszenie szkody komunikacyjnej oraz kradzieży
1.
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Samochodu przez użytkownika pojazdu wraz z danymi Samochodu (numer rejestracyjny,
marka i model pojazdu, rok produkcji itp.);
2) termin rozpoczęcia, w formie: dzień, miesiąc, rok oraz dokładna godzina rozpoczęcia naprawy
bieżącej, awarii Samochodu, przeglądu okresowego Samochodu, przeglądu technicznego
Samochodu, sezonowej wymiany kół/opon, zgłoszenie szkody komunikacyjnej oraz kradzieży
Samochodu przez użytkownika Samochodu wraz z danymi Samochodu (numer rejestracyjny,
marka i model pojazdu, rok produkcji itp.);
3) termin zakończenia, w formie dzień, miesiąc, rok oraz dokładna godzina zakończenia naprawy
bieżącej, awarii Samochodu, przeglądu okresowego Samochodu, przeglądu technicznego
Samochodu, sezonowej wymiany kół/opon, naprawy blacharsko lakierniczej Samochodu
przez dany serwis wraz z danymi Samochodu (numer rejestracyjny, marka i model
Samochodu, rok produkcji itp.);
4) nazwa serwisu oraz dokładny adres miejsca naprawy bieżącej, awarii Samochodu, przeglądu
okresowego Samochodu, przeglądu technicznego Samochodu, sezonowej wymiany kół/opon,
naprawy blacharsko lakierniczej Samochodu;
5) termin podstawienia samochodu zastępczego, w formie dzień, miesiąc, rok oraz dokładna
godzina podstawienia samochodu na czas naprawy bieżącej, awarii Samochodu, przeglądu
okresowego Samochodu, przeglądu technicznego Samochodu, sezonowej wymiany kół/opon,
naprawy blacharsko lakierniczej pojazdu wraz z danymi pojazdu (numer rejestracyjny, marka i
model pojazdu, rok produkcji itp.);
6) termin zakończenia udostępnienia samochodu zastępczego, w formie dzień, miesiąc, rok oraz
dokładna godzina zwrotu samochodu na czas naprawy bieżącej, awarii Samochodu,
przeglądu okresowego Samochodu, przeglądu technicznego Samochodu, sezonowej
wymiany kół/opon, naprawy blacharsko lakierniczej Samochodu wraz z danymi pojazdu
(numer rejestracyjny, marka i model pojazdu, rok produkcji itp.).
8. Raport o którym mowa w ust. 7 powyżej, będzie wymagany przez Zamawiającego cotygodniowo i
wysyłany przez Wykonawcę na wskazany w ust. 7 powyżej adres poczty elektronicznej, cyklicznie
w każdy poniedziałek (a w przypadku poniedziałku jako dnia wolnego od pracy, następnego dnia
roboczego) do godziny 11:00. W ostatnim tygodniu obowiązywania Umowy, ostatni raport za okres
nieobjęty poprzednim raportem należy przesłać Zamawiającemu najpóźniej następnego dnia
roboczego do godz. 11.00, po dniu zakończenia obowiązywania Umowy.
§ 9. Poufność
1. Umowa jest jawna i może podlegać udostępnieniu na zasadach określonych
w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy Pzp). Z zastrzeżeniem
tego wymogu Strony zobowiążą się do przestrzegania przy realizacji Umowy wszystkich
postanowień zawartych w obowiązujących przepisach prawnych związanych z ochroną danych
osobowych, a także z ochroną informacji niejawnych oraz ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa.
Obowiązek ten nie dotyczy informacji powszechnie znanych oraz udostępniania informacji na
podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności na żądanie sądu,
prokuratury, organów podatkowych lub organów kontrolnych.
2. Nie będą uznawane za informacje chronione, informacje które:
1) staną się informacją publiczną w okolicznościach niebędących wynikiem czynu bezprawnego,
lub
2) są już znane Stronom, o czym świadczą wiarygodne dowody, lub
3) są zatwierdzone do rozpowszechnienia na podstawie uprzedniej pisemnej zgody Stron, lub
4) zostaną przekazane Stronom przez osobę fizyczną lub prawną niebędącą stroną Umowy
zgodnie z prawem, bez ograniczeń i nie naruszając postanowień Umowy.
3. Każda ze Stron winna dołożyć należytej staranności, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu
przez osoby trzecie z informacji chronionych drugiej Strony. Każda ze Stron zobowiązuje się
zapewnić dostęp do informacji chronionych wyłącznie tym pracownikom lub współpracownikom
Strony, którym informacje te są niezbędne dla wykonania czynności na rzecz drugiej Strony, i
którzy wykonują obowiązki wynikające z Umowy.
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4. W przypadku naruszenia powyżej opisanych zobowiązań dotyczących poufności danych druga
Strona będzie miała prawo do żądania natychmiastowego zaniechania naruszeń
i usunięcia ich skutków. Wezwanie do zaniechania naruszeń i usunięcia skutków winno być
wysłane drugiej Stronie w formie pisemnej.
5. Strona, która dopuściła się naruszeń, zobowiązana będzie naprawić szkodę na zasadach
ogólnych.
6. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich niepodlegających
upublicznieniu informacji dotyczących Zamawiającego i jego działalności, które zostaną powzięte
przez Wykonawcę w trakcie realizacji Umowy.
7. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności uzyskanych od Zamawiającego danych
osobowych i Wykonawca nie jest uprawniony do wykorzystywania tych danych osobowych w
celach innych niż w celu wykonywania Umowy.

1.

2.
3.
4.

1.

2.

§ 10. Odstąpienie od Umowy
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku:
1) jeżeli Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje Umowę i pomimo wyznaczenia
dodatkowego 3-dniowego terminu nie usunął wskazanych pisemnie naruszeń. Odstąpienie od
Umowy z przyczyn przywołanych w zdaniu poprzednim stanowi również podstawę do żądania
przez
Zamawiającego
zapłaty
kary
umownej,
o
której
mowa
w § 6 ust. 1 pkt 1 Umowy;
2) 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;
3) jeżeli zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne przeciwko Wykonawcy;
4) jeżeli Wykonawca przystąpi do likwidacji swojej firmy z wyjątkiem likwidacji przeprowadzanej
w celu przekształcenia lub restrukturyzacji;
5) nieprzedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających posiadanie przez
Wykonawcę wymaganego w Umowie ubezpieczenia.
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.
Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
i powinno zawierać uzasadnienie.
W przypadku odstąpienia od Umowy na podstawie postanowień, o których mowa w ust. 1 pkt 1
oraz pkt 3 - 5 powyżej, Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania zapłaty kary umownej
przez Wykonawcę zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1 Umowy.
§ 11. Zmiany Umowy
Wszelkie zmiany Umowy dokonywane w przypadkach przewidzianych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6
ustawy Pzp oraz w okolicznościach przewidzianych w Umowie, wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
Przewidziana w ust. 1 niniejszego paragrafu możliwość dokonania zmian postanowień Umowy (w
tym sposób wykonania Umowy, termin wykonania Umowy lub wynagrodzenie umowne) obejmuje
w szczególności następujące sytuacje:
1) zmiany w obowiązujących przepisach prawa lub wejście w życie nowych przepisów prawa w
zakresie przedmiotu Umowy;
2) zmiany w innych, powiązanych z przedmiotem Umowy przedsięwzięciach realizowanych lub
przewidzianych do realizacji przez Zamawiającego, których to zmian nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, wpływających na zakres, sposób lub terminy realizacji
przedmiotu Umowy;
3) zmiany w organizacji Zamawiającego, wpływających na zakres, sposób lub terminy realizacji
przedmiotu Umowy;
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4) zmiany podejścia do realizacji wymagań opisanych w SIWZ, jeżeli taka zmiana wynika
z nieprzewidzianych i niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy okoliczności, które
wystąpiły w trakcie realizacji przedmiotu Umowy oraz zmiana ta nie powoduje ograniczenia
korzyści Zamawiającego;
5) zaistnienie innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, skutkującej
niemożliwością wykonania lub należytego wykonania przedmiotu Umowy;
6) wystąpienie okoliczności siły wyższej, o której mowa w § 7 Umowy;
7) zastąpienie Wykonawcy nowym wykonawcą, w szczególności w wyniku połączenia, podziału,
przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa,
o ile nowy wykonawca będzie spełniał warunki udziału w postępowaniu, nie będą zachodzić
wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociągnie to za sobą innych istotnych zmian
Umowy;
8) jeżeli zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy
Pzp;
9) wyniknięcie 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.
§ 12. Zmiany Umowy w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy
1. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku
zmiany stawki podatku od towarów i usług, na zasadach i w sposób określony w ust. 2 – 7
niniejszego paragrafu, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez
Wykonawcę.
2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki,
o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu
Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie
przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części
przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.
3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, wartość wynagrodzenia netto
nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisów.
4. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, każda ze Stron może
wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia
należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe
wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz
wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy
uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
5. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 4 niniejszego
paragrafu, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w
jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy
powinno
ulec
zmianie,
albo
informację
o
niezatwierdzeniu
wniosku
wraz
z uzasadnieniem.
6. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym
zatwierdzeniu
wniosku,
Strona
ta
może
ponownie
wystąpić
z
wnioskiem,
o którym mowa w ust. 4 powyżej.
7. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 15 dni roboczych od dnia zatwierdzenia
wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

1.

§ 13. Inne postanowienia
W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy
prawa, w szczególności ustawy - Kodeks cywilny i ustawy Pzp.
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2.

3.
4.

Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania sporów, wynikłych w związku
z realizacją Umowy. Spory, których nie uda się rozstrzygnąć polubownie, Strony poddadzą pod
rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla każdej ze Stron.
Integralnymi składnikami Umowy są:
1) SIWZ
2) oferta Wykonawcy z dnia ……………………….

Zamawiający

Wykonawca
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