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Załącznik A do SWZ 
 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 
 
 W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
przeprowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji w oparciu o art. 
275 pkt 1 - w związku z art. 362-394 ustawy z dn. 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (t.j.Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.). Strony przystąpią do zawarcia Umowy                   
o następującej treści: 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia pn.:   
        „Dostawa samochodu 9-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych z windą 

mechaniczną” 
2. Wykonawca zgodnie z ofertą dostarczy samochód z windą: marki ………, model 

............., rok produkcji ........... 
3. Zakupiony samochód będzie zgodny z opisem przedmiotu zamówienia zawartym                  

w SWZ oraz ofertą Wykonawcy.  
4. Wykonawca oświadcza, że samochód jest fabrycznie nowy, stanowi jego własność, 

charakteryzuje się parametrami technicznymi określonymi w specyfikacji warunków 
zamówienia, jest w pełni sprawny, wolny od wad prawnych, nie jest obciążony prawami 
na rzecz osób trzecich oraz, że nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem 
jest ten pojazd ani, że nie stanowi on przedmiotu zabezpieczenia. 

5.  Wykonawca oświadcza, że samochód spełnia warunki, o których mowa w ustawie z 
dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 450, ze 
zm.) oraz przepisach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.  

 
 

§ 2 
Termin realizacji umowy 

 

1.   Umowa obowiązuje w terminie :  12 tygodni od dnia podpisania umowy. 
2.  Za wykonanie przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie, Zamawiający będzie 

uważał łączne spełnienie niżej wymienionych elementów dostawy:  
1) dostawa na koszt Wykonawcy przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego,  
2) podpisanie protokołu odbioru przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.  

3.  Wykonawca powiadomi faksem, e-mailem lub pisemnie Zamawiającego o terminie 
dostawy przedmiotu umowy, co najmniej na 2 dni robocze przed planowaną datą 
dostawy.  

 

                                                                                        § 3 
Odbiór przedmiotu umowy 

 

1. Wykonawca wyda Zamawiającemu fabrycznie nowy samochód (bez wad i uszkodzeń) 
wraz z odpowiednią dokumentacją oraz z wyposażeniem, zgodnie ze złożoną ofertą.  

2.  Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w dniu jego dostawy w siedzibie Zamawiającego               
w obecności przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.  

3. Samochód wraz z dokumentacją, o której mowa w ust. 4, musi być dostarczony w 
wyznaczonym terminie w godzinach pracy Zamawiającego.  

4.   Do wydanego samochodu Wykonawca dołączy:  
1) dwa komplety kluczyków (piloty),  
2) kartę pojazdu,  
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3) homologację umożliwiającą dopuszczenie pojazdu do ruchu zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa,  
4) kartę gwarancyjną,  
5) książkę przeglądów serwisowych,  
6) instrukcję obsługi w języku polskim,  
7) dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu,  
8) badania techniczne oraz atesty na urządzenia potwierdzające dostosowanie pojazdu 
do transportu osób z niepełnosprawnością,  
9) księgę rewizyjną dla urządzenia dźwigowego,  
10) instrukcję obsługi dźwigu w języku polskim,  
11) kartę gwarancyjną dla urządzenia dźwigowego.  

8. Odbiór będzie polegał na sprawdzeniu przedmiotu umowy pod względem zgodności           
z opisem przedmiotu zamówienia, specyfikacją warunków zamówienia oraz ze złożoną 
przez Wykonawcę ofertą. Ponadto samochód zostanie poddany oględzinom 
zewnętrznym, w celu stwierdzenia braku usterek i uszkodzeń mechanicznych                           
i sprawdzeniu prawidłowego działania.  

9. Przyjęcie przedmiotu umowy wraz z dokumentacją odbędzie się na podstawie protokołu 
odbioru podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli obu stron, zawierającego 
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie 
stwierdzonych przy odbiorze wad lub braków ilościowych. 

10.Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub braki ilościowe, to 
Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:  
1) jeżeli wady lub braki nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu 
usunięcia wad;  
2) jeżeli wady lub braki nie mogą być usunięte, a nie uniemożliwiają one użytkowania 
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć 
odpowiednio wynagrodzenie,  
2) uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić 
od umowy.  

11. W przypadku dostawy wadliwego przedmiotu umowy lub braków ilościowych, 
Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznej wymiany przedmiotu umowy na wolny 
od wad lub uzupełnienia stwierdzonych braków ilościowych - nie później niż w ciągu 
21 dni liczonych od dnia otrzymania zgłoszenia wadliwej dostawy lub stwierdzenia 
braków ilościowych.  

12. Termin ponownego odbioru nastąpi we wskazanym przez Zamawiającego terminie po 
usunięciu wszystkich nieprawidłowości. Wszystkie koszty związane z ponownym 
odbiorem ponosi Wykonawca. Termin wskazany przez Zamawiającego na usunięcie 
wad nie jest terminem wykonania przedmiotu umowy i uprawnia Zamawiającego do 
naliczania kar umownych za zwłokę zgodnie z postanowieniami umowy.   

13. Ze strony Wykonawcy, osobą odpowiedzialną za realizację umowy, w tym do 
podpisania protokołu odbioru jest: …………………………. tel. …………..                  
…….  

14. Ze strony Zamawiającego, osobą odpowiedzialną za realizację umowy, w tym    
podpisania protokołu odbioru jest: ...................................... tel. .................. e-mail  
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§ 4 
Wynagrodzenie Wykonawcy 

 

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu wykonania umowy              
wynosi : ........................................ PLN netto 
Podatek VAT wynosi .........%, co stanowi kwotę   ……... PLN. 
Ogółem Wynagrodzenie Wykonawcy wynosi .................................... PLN brutto, 
 słownie : ………………………………………………………………………….., 

2. Kwota  wymieniona  w  ust. 1  uwzględnia cały zakres przedmiotu zamówienia, 
wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SWZ i obejmuje wszelkie koszty, 
jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z obowiązującymi 
przepisami wykonania przedmiotu zamówienia. 

 
 

 

§ 5 
Rozliczenia finansowe 

 
 

1. Płatność za wykonaną dostawę nastąpi fakturą - płatną w ciągu 30 dni od daty 
otrzymania jej przez Zamawiającego.  

2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy przekazane będzie na rachunek bankowy 
Wykonawcy podany w ofercie. 

3. Fakturę należy wystawić na : Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o.,            
ul. Kobierska 5, 63 – 700 Krotoszyn,   NIP 621-17-77-881.   

4. Za datę zapłaty strony uważają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  
 

§ 6 
Gwarancja 

 

1. Wykonawca, udziela Zamawiającemu następujących gwarancji na przedmiot umowy : 
1) gwarancji mechanicznej bez limitu km oraz powłokę lakierniczą na okres:   

 …...… miesięcy , 
2) na perforację nadwozia  na okres ............ miesięcy,  

zgodnie ze złożoną ofertą. 
2. W okresie gwarancji Wykonawca ma obowiązek bezpłatnego usunięcia wszelkich wad 

przedmiotu umowy w terminie 21 dni, liczonych od dnia zgłoszenia.  
3. W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z obowiązku, o którym mowa w ust. 2, 

Zamawiający będzie miał uprawnienie do dokonania usunięcia wad na koszt i ryzyko 
Wykonawcy.  

4. Gwarancją nie są objęte wady powstałe z przyczyn innych niż tkwiące w przedmiocie 
umowy, a w szczególności powstałe wskutek niewłaściwego użytkowania, niewłaściwej 
konserwacji, uszkodzeń mechanicznych, zdarzeń losowych.  

5. Z zastrzeżeniem ust. 3, wszelkie zmiany i naprawy przedmiotu umowy dokonane przez 
Zamawiającego bez zgody Wykonawcy powodują utratę gwarancji.  

6. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego Zamawiający wskutek wad 
nie mógł w sposób pełny korzystać z przedmiotu umowy.  

7. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie 
okresu gwarancji, jeżeli dokonał zgłoszenia wady przed jego upływem.  
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§ 7 
Podwykonawcy 

 
1.  Wykonawca może zawrzeć umowę z podwykonawcą, w zakresie określonym w ust. 2.  
2.  Wykonawca oświadcza, że podwykonawcy zostaną powierzone następujące prace:  

(nazwa podwykonawcy i zakres prac)  
……………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………... 

3.  Wykonanie części przedmiotu umowy przez podwykonawcę nie zmienia zobowiązań 
Wykonawcy wobec Zamawiającego.  

4.  Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie działania i zaniechania podwykonawcy jak 
za działania i zaniechania własne.  

5.  W umowie z podwykonawcą Wykonawca zapewni, aby suma wynagrodzeń ustalona w 
niej za zakres przedmiotu umowy wykonanego przez podwykonawcę nie przekroczyła 
wynagrodzenia przypadającego za ten zakres w niniejszej umowie.  

6. W umowie z podwykonawcą Wykonawca zapewni, że czas ich odpowiedzialności za 
wady przedmiotu umowy, nie będzie krótszy od czasu odpowiedzialności Wykonawcy.  

 
§ 8 

Kary umowne 
 

1. Strony postanawiają , że obowiązująca formą odszkodowania stanowią kary umowne. 
2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu  okoliczności powstałej z winy  

Wykonawcy w wysokości 10 % kwoty brutto, określonej w § 4 ust. 1 umowy, 
b)  za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 
ponad termin określony w § 2 ust. 1 Umowy; 

c)  za zwłokę w usunięciu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu 
umowy w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 
Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w ich usunięciu; 

d) za zwłokę w usunięciu usterek i wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji – w 
wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy dla 
dostaw zakończonych protokołem odbioru końcowego, za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki. 

3.   W przypadku przekroczenia terminów płatności ze strony Zamawiającego, Wykonawca 
ma prawo naliczać odsetki w wysokości ustawowej. 

4.  Kara umowna zostanie zapłacona przez stronę, która naruszyła postanowienia umowne               
w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty.  

5.  W przypadku nie dotrzymania tego terminu przez Wykonawcę naliczone kary umowne 
zostaną potrącone z płatności należnej lub przyszłej jaka będzie się należeć 
Wykonawcy. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub odliczenie przez 
Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia go z 
obowiązku ukończenia przedmiotu umowy oraz nie wyklucza możliwości skorzystania 
przez Zamawiającego z innych środków ochrony prawnej.  

6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi:            
30 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1.  

7. Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa do dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego  do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
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§ 9 
Odstąpienie od umowy, rozwiązanie umowy 

 

1. Zamawiający może  odstąpić od umowy:  
 

1)  w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu 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 podstawowemu interesowi bezpieczeństwa 
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; w takim wypadku Wykonawca może żądać 
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, 

2)  jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:  
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy PZP,  
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 

ustawy PZP,  
c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że 
Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy 
Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 
2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem 
prawa Unii Europejskiej.  

3) jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania umowy o okres dłuższy              
o 8 tygodni, mimo wezwania złożonego w formie pisemnej przez Zamawiającego, 

4) jeżeli Wykonawca nie wykonuje dostawy zgodnie z umową, w sposób wadliwy, 
niezgodny z obowiązującymi przepisami lub pisemnymi zastrzeżeniami 
Zamawiającego. 

2. Odstąpienie od umowy w przypadku określonym w ust. 1 pkt. 2)-4) może nastąpić w 
terminie 14  dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.  

3. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 14-dniowego okresu 
wypowiedzenia. 

4. Odstąpienie/rozwiązanie od umowy powinno nastąpić na piśmie. 
 

§ 10 
Dopuszczalne zmiany zawartej umowy 

 

1. Zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza zmianę umowy na etapie 
jej realizacji w niżej wymienionym zakresie:   

a) działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania o ilość dni 
w których te okoliczności wystąpią; 
Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie m.in.: powodzie, 
pożary i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, stan 
epidemii, działania wojenne. 

b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 
na realizację przedmiotu zamówienia, w tym zmiany stawek podatku VAT;  

c) zaistnienia oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej; 
d) zmiany podwykonawcy, wykazanego na etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego i wykazanego na Formularzu ofertowym, a jednocześnie 
będącego podmiotem, na którego zasoby Wykonawca powołał się na zasadach 
określonych w art. 118 ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art. 57 ust. 1 ustawy, jeśli Wykonawca wykaże 
Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż 
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wymagane w trakcie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, 

e) zmianę parametrów, producenta oferowanego produktu, w uzasadnionych 
przypadkach za zgodą Zamawiającego, w szczególności z powodu wycofania z 
produkcji określonego sprzętu lub produktu, niedostępności produktu na rynku lub z 
innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy, z zastrzeżeniem że zmieniony 
produkt będzie miał cechy, właściwości równoważne tzn. spełniał wymagania 
techniczne, funkcjonalne oraz jakościowe, nie gorsze niż produkt oferowany – 
zmiana nie wymaga spisania aneksu. 

a także w innych przypadkach wymienionych w art. 455 ustawy PZP. 
2. Wskazane powyżej zmiany mogą zostać wprowadzone, jedynie w przypadku jeżeli 

obydwie strony umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz 
wprowadzenie zmian jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia.  

 
 

§ 11 
Postanowienia końcowe 

 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy 
pisemnej. 

2. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne powszechnie obowiązujące 
przepisy prawa. 

3. Strony postanawiają, że Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść                   
na osoby trzecie wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy. 

4. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją umowy rozstrzygane będą przez sąd 
właściwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach : dwa dla 
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

 
 
 
 
          ZAMAWIAJĄCY                                                                     WYKONAWCA 
 


