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Istotne Postanowienia Umowy  

zwane dalej: Założeniami 

 

Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy według wzoru Wykonawcy obowiązującego 
u Wykonawcy pod warunkiem, że do takiego wzoru umowy zostaną wprowadzone zapisy SWZ,  
w szczególności konkretne nazwy, terminy, a także założenia niniejszych Istotnych Postanowień Umowy. 

Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie zarówno jednej umowy obejmującej przedmiot zamówienia 
(dostawa Samochodów Specjalistycznych oraz leasing), jak również dwóch umów (umowa dostawy  
i umowa leasingu).  

 
 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiot umowy stanowi: 

1) część 1: dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego pojazdu 
specjalistycznego, dwufunkcyjnego do czyszczenia kanalizacji metodą hydrodynamiczną, 
wyposażonego w system odzysku wody i w sterowanie zabudową zautomatyzowane za pomocą 
urządzenia sterującego w technologii CAN podłączonego do szyny CAN podwozia. Magistrala CAN 
ma umożliwiać i być odpowiedzialna za zdalne i zautomatyzowane uruchamianie funkcji roboczych 
zabudowy oraz ich nadzór; 

2) część 2: dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego pojazdu 
specjalistycznego, dwufunkcyjnego do czyszczenia kanalizacji metodą hydrodynamiczną, 
wyposażonego w sterowanie zabudową za pomocą urządzenia sterującego w technologii CAN 
podłączonego do szyny CAN podwozia. Magistrala CAN ma umożliwiać i być odpowiedzialna za 
zdalne i zautomatyzowane uruchamianie funkcji roboczych zabudowy oraz ich nadzór, 

zwanych dalej Samochodami specjalistycznymi. 

2. Szczegółowy opis Samochodów specjalistycznych wskazany jest w SWZ część II – Opis Przedmiotu 
Zamówienia, stanowiącej załącznik nr 2 do umowy. 

3. Wykonawca skompletuje Samochody specjalistyczne zgodnie z wymaganiami wynikającymi z SWZ, 
a następnie zabuduje wszystkie wymagane urządzenia i podzespoły w stanie surowym na każdym 
Samochodzie specjalistycznym, a następnie przeprowadzi kontrolę próbną ich funkcjonowania, po czym 
urządzenia i podzespoły zostaną zdemontowane, oczyszczone metodą piaskową i pomalowane pięcioma 
warstwami lakieru w specjalistycznej komorze lakierniczej. 

4. Z chwilą dostawy samochodów specjalistycznych do siedziby Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje 
się do przeprowadzenia szkolenia operatorów wskazanych przez Zamawiającego z zakresu obsługi 
i eksploatacji Samochodów specjalistycznych na koszt Wykonawcy, a także zarejestrowanie 
Samochodów specjalistycznych w Polsce. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do nadzoru nad montażem w pojeździe sterownika GPS systemu lokalizacji 
pojazdów oraz sondy paliwa będących w posiadaniu Zamawiającego, który to montaż nastąpi w siedzibie 
Zamawiającego. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych z tym nadzorem. Montaż 
sterownika oraz sondy nie wpłynie na warunki gwarancji udzielone na przedmiot umowy. 

6. Wykonawca oświadcza, że: 

1) Samochody specjalistyczne posiadają parametry zgodne z warunkami SWZ i ofertą Wykonawcy; 

2) Samochody specjalistyczne spełniają wszelkie rygory wskazane w powszechnie obowiązujących 
przepisach prawa, umożliwiające dopuszczenie samochodów do ruchu i jego używanie zgodnie 
z przeznaczeniem; 

3) Samochody specjalistyczne są fabrycznie nowe (bez śladów użytkowania), są jego własnością, są 
wolne od wad fizycznych i prawnych, nie są obciążone żadnymi prawami osób trzecich oraz nie są 
przedmiotem żadnego postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczenia; 

4) posiada wiedzę, umiejętności i kwalifikacje do prawidłowego i zgodnego z prawem wykonania 
przedmiotu umowy; 

5) zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach mających lub mogących 
mieć wpływ na wykonywanie umowy, w tym o wszczęciu wobec niego (wobec Wykonawcy) 
postępowania restrukturyzacyjnego, likwidacyjnego lub innego podobnego, a także o innych istotnych 
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zdarzeniach, w szczególności o ogłoszeniu upadłości – następnego dnia od dnia ich wystąpienia lub 
ogłoszenia. 

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dowolnej ilości kontroli podczas wykonywania 
przedmiotu umowy, na swój koszt. Kontrola będzie miała na celu ocenę zgodności wykonania przedmiotu 
umowy z SWZ. Wykonawca udzieli Zamawiającemu wszelkich niezbędnych informacji, wymaganych do 
przeprowadzenia kontroli. 

8. Zamawiający będzie uprawniony do wyznaczenia maksymalnie 3 przedstawicieli do kontroli próbnej  
u producenta Samochodów specjalistycznych;  

9. Podczas kontroli próbnej obecność przedstawicieli Zamawiającego jest warunkiem koniecznym. Uwagi 
i zastrzeżenia Zamawiającego winny być uwzględnione przez producenta Samochodów 
specjalistycznych. 

10. Po dostarczeniu Samochodów specjalistycznych, Zamawiający będzie uprawniony do sprawdzenia 
prawidłowości dostarczonego przedmiotu umowy. 

11. Zamawiający będzie uprawniony do odmowy odbioru przedmiotu umowy w przypadku stwierdzenia jego 
wadliwości lub niezgodności z wymogami określonymi w umowie oraz załącznikach do umowy, a tym 
także braku wymaganych dokumentów/gwarancji. W takim wypadku Zamawiający wyznaczy Wykonawcy 
dodatkowy termin na usunięcie stwierdzonych wad lub braków, nie dłuższy niż 14 dni w przypadku wad 
lub braków dokumentacji/gwarancji i nie dłuższy niż 14 dni w przypadku wadliwości przedmiotu umowy 
lub jego niezgodności z wymogami określonymi w umowie oraz załącznikach do umowy. W szczególnie 
uzasadnionych przypadkach Zamawiający będzie uprawniony do wyznaczenia terminu odmiennego od 
wskazanych w zdaniu poprzednim. W przypadku bezskutecznego upływu terminu Zamawiający będzie 
uprawniony do odstąpienia od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone  
w terminie 1 miesiąca od daty stwierdzenia istnienia przesłanki do odstąpienia od umowy. 

 

§ 2  

MIEJSCA I TERMINY REALIZACJI UMOWY 

1. Miejsce dostawy przedmiotu umowy: Samochody specjalistyczne należy dostarczyć do siedziby Spółki 
Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. Opole, przy ul. Oleska 64. 

2. Termin realizacji umowy: 

1) termin dostawy Samochodów specjalistycznych do siedziby Zamawiającego: do ….. miesięcy od daty 
zawarcia umowy; 

2) usługa leasingu: 48 miesięcy (47 rat oraz opłata za wykup przedmiotu leasingu) od dnia 
protokolarnego odbioru Samochodów specjalistycznych. 

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy na swój koszt. 

4. Na potwierdzenie prawidłowo zrealizowanej dostawy Samochodów specjalistycznych Strony podpiszą 
protokół odbioru. Podpis osoby odpowiedzialnej za realizację umowy po stronie Zamawiającego oznacza 
potwierdzenie zgodności dostarczonych Samochodów specjalistycznych z umową, w tym z załącznikami 
do umowy. 

5. Warunkiem podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu umowy jest:  

1) przekazanie Zamawiającemu kompletnych Samochodów specjalistycznych wraz z zabudową 
i urządzeniami wchodzącymi w skład Samochodów specjalistycznych, określonych w § 1 Założeń; 

2) przeprowadzenie pozytywnych testowych uruchomień Samochodów specjalistycznych oraz szkoleń, 
o których mowa w § 1 ust. 4 Założeń; 

3) przekazanie Zamawiającemu wszelkich niezbędnych lub wymaganych przepisami prawa elementów 
wyposażenia, w tym dwa komplety oryginalnych kluczyków, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica z aktualną 
homologacją, apteczka pierwszej pomocy, koło zapasowe oraz pełne wyposażenie opisane w SWZ; 

4) dostarczenie przez Wykonawcę dokumentów i rzeczy, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu. 

6. Wykonawca przy dostawie Samochodów specjalistycznych zobowiązany jest dołączyć: 

1) instrukcja eksploatacji, 

2) instrukcja BHP, 

3) schematy elektryczne, hydrauliczne oraz pneumatyczne zabudowy pojazdu, 
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4) dokumenty określające częstotliwość obsługi podzespołów nadbudowy (wymiana olejów, filtrów itp.), 

5) deklaracje zgodności z normami lub certyfikaty zgodności do zastosowanych urządzeń, 

6) świadectwo jakości, certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, 

7) książka gwarancyjną kompletnego pojazdu (pojazd wraz z zabudową), 

8) kompletna dokumentacja techniczno-ruchową zabudowy oraz podwozia w języku polskim, w zakresie 
obsługi (specyfikacja techniczna wyposażenia Samochodów specjalistycznych), 

9) pisemne zapewnienie gwaranta o utrzymaniu gwarancji w przypadku zamontowania w Samochodach 
specjalistycznych, w okresie trwania gwarancji urządzeń, o których mowa w § 1 ust. 5 Założeń, 

10) instrukcja obsługi (w wersji elektronicznej i papierowej), 

11) katalog części zamiennych do urządzenia, 

12) karta pojazdu, 

13) zestaw płynów eksploatacyjnych oraz harmonogram wymiany tych płynów w Samochodach 
specjalistycznych. 

Wskazane powyżej dokumenty zostaną dostarczone Zamawiającemu w języku polskim. 

7. W sytuacji, gdy po podpisaniu protokołu odbioru Zamawiający stwierdzi, że Samochody specjalistyczne 
są wadliwe lub nie spełniają wymogów Zamawiającego określonych w SWZ, mają zastosowanie 
postanowienia § 7 niniejszych Założeń.  

 
§ 3 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY 
 

1. Osoby odpowiedzialne za realizację umowy: 

1) po stronie Zamawiającego: ……………………, tel. służbowy: ……………………………. 

2) po stronie Wykonawcy: …………………......…, tel. służbowy:…………………………….. 

2. Zmiana osób i danych kontaktowych, o których mowa w ust. 1, nie będzie stanowić zmiany umowy  
w rozumieniu §11 Założeń i nie będzie wymagać aneksu, a jedynie pisemnego, niezwłocznego 
poinformowania drugiej Strony o zaistniałej zmianie. 

 
§ 4 

PODWYKONAWSTWO I ZASOBY PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY 

1. W przypadku powierzenia wykonania przedmiotu umowy podmiotom trzecim (podwykonawstwo) 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich należyte wykonanie zgodnie z warunkami umowy zawartej 
przez Strony, normami i obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy 
o podwykonawstwo. 

3. Wykonawca rozlicza się bezpośrednio z podwykonawcą. 

4. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz 
personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia w zakresie 
niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą. 

5. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 
Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania 
części zamówienia Podwykonawcy. 

6. Wykonawca oświadcza, że podmiot, na zasoby którego w zakresie wiedzy lub doświadczenia / osób 
zdolnych do wykonania zamówienia Wykonawca powoływał się składając ofertę celem wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie brał udział w 
realizacji przedmiotu umowy w zakresie, jaki wynika w szczególności z zobowiązania podmiotu 
udostępniającego te zasoby do oddania niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 

7. W przypadku zaprzestania wykonywania zobowiązań wynikających z dokumentów składanych w celu 
udowodnienia dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia (zobowiązanie, inne, 
wyjaśnienia) przez podmiot udostępniający zasoby z jakichkolwiek przyczyn Wykonawca będzie 
zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie 
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jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu udostępniającego zasoby, po 
uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego, bądź do wykazania, że sam spełnia warunki  w stopniu nie 
mniejszym niż wymagane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

8. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 122 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na 
którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

9. Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już 
znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu 
z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu 
pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 
Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia. 

 
§ 5 

KONSORCJUM – jeżeli dotyczy 

Konsorcjanci wobec Zamawiającego odpowiadają w sposób solidarny, bez jakichkolwiek zastrzeżeń 
i warunków, a wszelkie wewnętrzne ustalenia Konsorcjantów naruszające zasadę odpowiedzialności 
solidarnej są wobec Zamawiającego bezskuteczne. Uprawnionym do wystawiania faktur i odbioru płatności 
(solidarność wierzycieli) jest wyłącznie lider konsorcjum, a przeciwne postanowienia umowy konsorcjum 
będą uznane za bezskuteczne. Członkowie konsorcjum upoważniają lidera konsorcjum do odbioru 
wynagrodzenia, w związku z czym zapłata wynagrodzenia liderowi konsorcjum stanowi zaspokojenie 
wszystkich członków konsorcjum. 

 
§ 6 

WYNAGRODZENIE, WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Całkowite wynagrodzenie za przedmiot umowy w zakresie dostawy Samochodów specjalistycznych 
wynosi: ……………………………………… zł brutto, 

słownie złotych: ……………..……………………………………………………………………., 

w tym za poszczególne części:  

1) Część 1: …………………..…...… zł brutto, 

2) Część 2: ……………………….… zł brutto. 

2. Całkowity koszt leasingu brutto wynosi: ……………………. zł, 

słownie złotych: ……………..……………………………………………………………………., 

w tym za poszczególne części:  

1) Część 1: ………….………… zł brutto, 

2) Część 2: ………………….… zł brutto. 

3. Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1 oraz koszty brutto, o których mowa w ust. 2 
niniejszego paragrafu wynikać będą z oferty Wykonawcy i zawierają one wszystkie koszty związane z 
realizacją przedmiotu umowy, w tym w szczególności: 

1) całkowity koszt wykonania, montażu i dostawy Samochodów specjalistycznych; 

2) podatki, ubezpieczenia i inne opłaty niewymienione, a które mogą wystąpić przy realizacji 
przedmiotu umowy; 

3) całkowite koszty związane z realizacją szkolenia i doradztwa technicznego dla pracowników 
Zamawiającego; 

4) całkowity koszt leasingu, tj. wszystkich rat leasingowych (47 rat leasingowych – wyszczególnionych 
na część kapitałową i odsetkową oraz opłata za wykup pojazdu do 1 % ceny brutto przedmiotu 
leasingu), przy czym raty leasingowe winny zawierać koszty związane z realizacją umowy leasingu, 
tj. prowizje, opłaty manipulacyjne, transport do miejsca przeznaczenia, szkolenie pracowników 
Zamawiającego itp. – w części kapitałowej; koszty leasingu powinny uwzględnić również: 

a) brak opłaty wstępnej, 
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b) oprocentowanie zmienne w okresie leasingowania: WIBOR – 1 M, 

c) wartość wykupu: 1 % ceny brutto przedmiotu leasingu, 

d) raty leasingowe oraz dodatkowe koszty leasingu, 

e) brak dodatkowych opłat obciążających Zamawiającego (niedobieg km lub mth), 

5) koszty dostarczenia Samochodów specjalistycznych na miejsce dostawy i ubezpieczenia na czas 
transportu; 

6) koszty testowych uruchomień Samochodów specjalistycznych oraz przeprowadzenia szkoleń, 
o których mowa w § 1 ust. 4 Założeń; 

7) koszty związane z udzieloną gwarancją i rękojmią; 

8) koszty związane wykonaniem pozostałych obowiązków Wykonawcy, wynikających z umowy i/lub 
umowy leasingu; 

9) cła, podatki oraz inne opłaty celne wynikające z dokonania ostatecznej odprawy celnej – dotyczy tych 
elementów wchodzących w skład Samochodów specjalistycznych, które są sprowadzane 
z zagranicy/spoza UE; 

10) zyski, narzuty, ewentualne upusty, oraz pozostałe czynniki cenotwórcze; 

4. Wynagrodzenie za przedmiot umowy będzie płatne przez Zamawiającego w formie rat leasingowych 
wynikających z umowy lub umowy leasingu, zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą lub 
Leasingodawcą wskazanym przez Wykonawcę, zwanej dalej Umową leasingu. 

5. Wysokość i terminy płatności rat leasingowych określone będą w załączniku do umowy lub umowy 
leasingu. 

6. Raty leasingowe będą dokonywane przelewem na rachunek bankowy Leasingodawcy, w terminach 
określonych w załączniku do umowy lub umowy leasingu. 

7. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru ubezpieczyciela, ponieważ sam będzie zawierał umowy 
ubezpieczenia Samochodów Specjalistycznych i ponosił koszty ubezpieczenia Samochodów 
specjalistycznych. 

9. Zamawiający nie będzie ponosić opłat za niestandardową obsługę przez Wykonawcę i/lub 
Leasingodawcę umowy wynikającą z tabeli opłat i prowizji lub innego dokumentu o podobnym 
charakterze obowiązującej u Wykonawcy i/lub Leasingodawcy.  

 
§ 7 

GWARANCJA JAKOŚCI, RĘKOJMIA ZA WADY, SERWIS GWARANCYJNY 

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości i rękojmi za wady na skompletowane Samochody specjalistyczne 
na okres:  

1) dotyczy części 1: 36 miesięcy z kontraktem obsługowym w okresie gwarancji i rękojmi  
z nieodpłatnymi obsługami (przewidywany roczny przebieg 50 000 km); Wykonawca zapewni serwis 
gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce oddzielnie dla podwozia i zabudowy, 

2) dotyczy części 2: 36 miesięcy z kontraktem obsługowym w okresie gwarancji i rękojmi  
z nieodpłatnymi obsługami (przewidywany roczny przebieg 50 000 km); Wykonawca zapewni serwis 
gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce oddzielnie dla podwozia i zabudowy, 

co potwierdzone będzie w dokumentach gwarancyjnych Samochodów specjalistycznych. Dokumenty 
gwarancyjne nie obowiązują w zakresie, w jakim są niezgodne z umową. 

2. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego bez 
zastrzeżeń ze strony Zamawiającego. 

3. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania wszelkich wad 
(w tym usterek) przedmiotu umowy (z wyłączeniem wad powstałych z winy Zamawiającego), przez co 
rozumie się również wymianę wadliwego urządzenia na nowe, wolne od wad. W przypadku wymiany na 
nowe – okres gwarancji i rękojmi dla tego urządzenia biegnie na nowo, licząc od dnia dostarczenia go 
Zamawiającemu.  

4. W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatne naprawy podwozia Samochodów specjalistycznych 
w autoryzowanym punkcie serwisowym, znajdującym się w promieniu 20 km od siedziby Zamawiającego, 
pod adresem:  
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1) dot. części 1: ……………………………….…; 

2) dot. części 2: ………………………………… . 

5. Zmiana adresu podanego w ust. 4 nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu § 11 Założeń i nie wymaga 
aneksu, a jedynie pisemnego wniosku Wykonawcy i pisemnej zgody Zamawiającego, przy czym 
warunkiem wyrażenia tej zgody jest, aby proponowany nowy punkt serwisowy znajdował się w promieniu 
do 20 km od siedziby Zamawiającego. 

6. W przypadku awarii podwozia wiążącej się z unieruchomieniem pojazdu i brakiem możliwości 
dojazdu/dostarczenia samochodu do serwisu Wykonawca na własną rękę i na własny koszt zobowiązany 
jest do holowania/dostarczenia samochodu do serwisu w celu usunięcia awarii. 

7. Naprawy i serwis gwarancyjny dotyczący zabudowy Samochodów specjalistycznych i urządzeń będzie 
wykonywany na miejscu u Zamawiającego przez wskazany przez wykonawcę autoryzowany serwis, 
z tym zastrzeżeniem, że za zgodą Zamawiającego dopuszcza się wykonywanie tych obowiązków poza 
siedzibą Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy, jeżeli wykonanie ich na miejscu 
u Zamawiającego jest niemożliwe lub utrudnione z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. 

8. Korzystanie z uprawnień z tytułu gwarancji, o której mowa w niniejszym paragrafie, nie pozbawia 
Zamawiającego prawa roszczeń z tytułu rękojmi. 

9. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń 
o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

10. Na potwierdzenie usunięcia wady lub odpowiednio wykonania usługi serwisowej Strony będą 
podpisywały protokół. 

11. Naprawy, o których mowa w ust. 3, będą wykonywane w terminie do 14 dni roboczych od daty 
zgłoszenia, a czas reakcji serwisu nie może być dłuższy niż 48 godziny od zgłoszenia.  

12. W przypadku, gdy czas usuwania awarii będzie dłuższy, niż 7 dni roboczych od daty zgłoszenia przez 
Zamawiającego wady Samochodów specjalistycznych, uniemożliwiającej jego prawidłową pracę, 
Zmawiający zastrzega sobie prawo do żądania, a Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego 
udostępnienie pojazdu zastępczego, wolnego od wad, posiadającego aktualne ubezpieczenie OC i AC, 
o parametrach zbliżonych do pojazdu stanowiącego przedmiot umowy, w terminie 48 godzin od daty 
pisemnego zgłoszenia takiego żądania przez Zamawiającego. Rodzaj pojazdu zastępczego będzie 
wymagał akceptacji Zamawiającego. 

13. Bezpłatny przyjazd serwisu w okresie gwarancji do siedziby Zamawiającego do 72 godzin od momentu 
zgłoszenia telefonicznego lub pocztą elektroniczną w celu naprawy lub ustalenie zakresu naprawy 
(w przypadku uszkodzeń urządzeń zabudowy). Jeżeli jednak dotrzymanie terminu wykonania naprawy 
nie będzie możliwe z przyczyn obiektywnych, wówczas Zamawiający, na pisemny wniosek Wykonawcy, 
może wyrazić zgodę na jego wydłużenie, jednak warunkiem wyrażenia tej zgody jest dotrzymanie czasu 
reakcji. 

14. Wykonawca oświadcza, że korzystanie z obsługi serwisowej, o której mowa w ust. 4, nie powoduje utraty 
gwarancji. 

15. Wykonawca zapewni mobilny serwis gwarancyjny.  

16. Wykonawca poniesie koszty transportu w przypadku konieczności wykonania przeglądu serwisowego lub 
konieczności usunięcia usterki w okresie gwarancji poza granicami Polski. 

17. Wykonawca zapewni holowanie pojazdu do serwisu w przypadku usterki, która uniemożliwia dalszą 
jazdę pojazdu. 

18. W przypadku odmowy usunięcia wad przedmiotu umowy lub wykonania usługi serwisowej, Zamawiający 
może zlecić wykonanie tych czynności podmiotowi trzeciemu, obciążając kosztami Wykonawcę poprzez 
potrącenie tych kosztów z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, niezależnie od uprawnienia 
Zamawiającego do obciążenia Wykonawcy karami umownymi, z zastrzeżeniem zdania 2 niniejszego 
ustępu. Kary za opóźnienie w dotrzymaniu czasu reakcji za zgłoszenie wady oraz w usunięciu 
wad/wykonanie usługi serwisowej będą w takim przypadku naliczane Wykonawcy do dnia, w którym 
czynności te zostały wykonane przez podmiot trzeci. 

19. Gwarancja, o której mowa w niniejszym paragrafie obejmuje także na koszt Wykonawcy kontrakt 
obsługowy (pełny serwis gwarancyjny, w szczególności wraz z niezbędnymi podzespołami, częściami 
zamiennymi, materiałami eksploatacyjnymi i robocizną), w okresie obowiązywania gwarancji. 
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20. Wykonawca w całości odpowiada za wady przedmiotu umowy zmniejszające jego wartość lub 
użyteczność. 

§ 8 

KARY UMOWNE 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych z następujących tytułów: 

1) za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 z 
przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – za każdy dzień opóźnienia kara umowna w 
wysokości: 

dotyczy części 1: 0,05 % wartości części 1 umowy brutto, o której mowa w § 6 ust. 1; 

dotyczy części 2: 0,05 % wartości części 2 umowy brutto, o której mowa w § 6 ust. 1; 

2) za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu usunięcia wad, o którym mowa w § 7 ust. 11, z 
przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – za każdy dzień opóźnienia kara umowna w 
wysokości:  

dotyczy części 1: 0,1 % wartości części 1 umowy brutto, o której mowa w § 6 ust. 1; 

dotyczy części 2: 0,1 % wartości części 2 umowy brutto, o której mowa w § 6 ust. 1; 

3) za każde niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w § 7 ust. 11 (czas reakcji na 
zgłoszenie wady oraz czas przyjazdu serwisu), z przyczyn, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność – za każde 24 godziny opóźnienia kara umowna w wysokości: 

dotyczy części 1: 0,1 % wartości części 1 umowy brutto, o której mowa w § 6 ust. 1; 

dotyczy części 2: 0,1 % wartości części 2 umowy brutto, o której mowa w § 6 ust. 1; 

4) za każdy przypadek nieprzyjęcia danego Samochodu specjalistycznego do serwisu pod adresem 
wskazanym w § 7 ust. 4 (gdy Zamawiający stwierdził konieczność jego naprawy), z przyczyn, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność – kara umowna w wysokości:  

dotyczy części 1: 4 000 zł; 

dotyczy części 2: 4 000 zł, 

niezależnie od tej kary Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów dojazdu danego 
Samochodu specjalistycznego do innego punktu serwisowego, w którym Samochód został 
naprawiony; 

5) za każde inne naruszenie przez Wykonawcę Umowy lub SWZ z przyczyn, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność – kara umowna w wysokości: 

dotyczy części 1: 0,1 % wartości części 1 umowy brutto, o której mowa w § 6 ust. 1;  

dotyczy części 2: 0,1 % wartości części 2 umowy brutto, o której mowa w § 6 ust. 1;  

6) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy – kara 
umowna w wysokości: 

dotyczy części 1: 10 % wartości części 1 umowy brutto, o której mowa w § 6 ust. 1; 

dotyczy części 2: 10 % wartości części 2 umowy brutto, o której mowa w § 6 ust. 1. 

7) jeśli w trakcie realizacji umowy okaże się, że po stronie Zamawiającego powstaje obowiązek 
podatkowy zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, a Wykonawca nie poinformował o tym 
fakcie Zamawiającego w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przedmiotowe 
zadanie – kara umowna w wysokości odpowiadającej kwocie, jaką Zamawiający zobowiązany będzie 
rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Wykonawca jest zobowiązany pokryć wszelkie wydatki, opłaty, koszty lub kary, jakie Zamawiający poniesie 
w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem umowy przez Wykonawcę. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia Zamawiającemu kar umownych z następujących tytułów: 

1) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, za które Zamawiający ponosi 
odpowiedzialność – kara umowna w wysokości: 

dotyczy części 1: 10 % wartości części 1 umowy brutto, o której mowa w § 6 ust. 1, przy czym kara 
taka nie ma zastosowania w sytuacji, o której mowa w § 10 ust. 1 Założeń; 

dotyczy części 2: 10 % wartości części 2 umowy brutto, o której mowa w § 6 ust. 1, przy czym kara 
taka nie ma zastosowania w sytuacji, o której mowa w § 10 ust. 1 Założeń. 

4. Kary umowne, o których mowa w niniejszym paragrafie, stają się wymagalne następnego dnia po zajściu 
zdarzenia uprawniającego do ich naliczenia. 
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5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego – bez uprzedniego wezwania Wykonawcy 
do zapłaty – wymagalnych kar umownych, a także kosztów i kar, o których mowa w ust. 2 niniejszego 
paragrafu, z należności objętych wystawioną fakturą lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
W przypadku, gdy potrącenie kary umownej nie będzie możliwe, Wykonawca zobowiązuje się do jej 
zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego. 

6. Stronom przysługuje prawo dochodzenia naprawiania szkody na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego 
w przypadku wystąpienia szkody przewyższającej wartością wysokość kar umownych określonych 
w niniejszym paragrafie.  

7. Kary umowne naliczone przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego mogą być dochodzone 
także po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy łącznie z karą umowną naliczoną w związku z 
odstąpieniem od umowy. 

8. Łączna wartość kar umownych naliczona przez jedną ze stron umowy nie może przekroczyć 20% wartości 
umowy brutto, o której mowa w § 6 ust. 1. 

 
§ 9 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
w wysokości: 

1) dotyczy części 1: 5 % ceny ofertowej brutto wskazanej w § 6 ust. 1 pkt 1),  w formie .………………….… 
na kwotę ………………….. zł (słownie: ………………………………………………); 

2) dotyczy części 2: 5 % ceny ofertowej brutto wskazanej w § 6 ust. 1 pkt 2), w formie ...…………………… 
na kwotę ………………….. zł (słownie: ………………………………………………). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, służy pokryciu roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (dotyczy również roszczeń z tytułu rękojmi za wady 
lub gwarancji).  

3. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji wynosi 30 % 
wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, może zostać zarachowane 
w szczególności na poczet należnych Zamawiającemu kar umownych i odszkodowań. Zamawiający 
uprawniony jest do potrącenia przysługujących mu wierzytelności z wierzytelnościami przysługującymi 
Wykonawcy, na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego. 

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka 
form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, 
przy czym zmiana ta może być dokonana wyłącznie z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 
zmniejszenia jego wysokości. Zmiana, o której mowa w zdaniu 1, nie stanowi zmiany umowy 
w rozumieniu § 11 Założeń i nie wymaga aneksu. 

6. Wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione, z zastrzeżeniem, o którym 
mowa w ust. 4, w następujący sposób: 

1) 70 % wartości zabezpieczenia – w terminie 30 dni po podpisaniu przez Strony protokołu odbioru 
przedmiotu umowy, bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego; 

2) 30 % wartości zabezpieczenia – w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi lub gwarancji. 
 

§ 10 

ODSTĄPIENIE OD 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, 

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 

https://sip.lex.pl/#/document/17099384?unitId=art(258)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17099384?unitId=art(258)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413979?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413980?cm=DOCUMENT
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2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z 
naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, Zamawiający odstępuje od umowy w części, której 
zmiana dotyczy. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z 
tytułu wykonania części umowy. 

§ 11 

ZMIANY UMOWY 

1. Zgodnie z art. 454 ust. 1 ustawy Pzp zakazuje się istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do 
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.  

2. Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia: 
1) niezależnie od wartości tej zmiany, o ile została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub 

dokumentach zamówienia, w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień 
umownych, które mogą obejmować postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości 
ceny, jeżeli spełniają one łącznie następujące warunki: 

a) określają rodzaj i zakres zmian, 
b) określają warunki wprowadzenia zmian, 
c) nie przewidują takich zmian, które modyfikowałyby ogólny charakter umowy; 

2) gdy nowy Wykonawca ma zastąpić dotychczasowego Wykonawcę: 
a) jeżeli taka możliwość została przewidziana w postanowieniach umownych, o których mowa w ust. 

2 pkt 1, lub 
b) w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, 

połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia 
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki 
udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za 
sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów 
ustawy, lub 

3) jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając 
z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru 
umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej 
umowy. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w niżej wymienionych przypadkach: 

a) Zamawiający dopuszcza zmiany parametrów techniczno-eksploatacyjnych Samochodów 
specjalistycznych lub poszczególnych jego elementów, przy czym oferowane przez Wykonawcę 
parametry powinny być nie gorsze niż określone przez Zamawiającego w SWZ lub jeżeli są one 
korzystne dla Zamawiającego; 

b) Zamawiający dopuszcza zmianę kwoty wynagrodzenia z podatkiem VAT, wyszczególnionej w § 6 
ust. 1 i 2 umowy w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT na przedmiot umowy. Zmiana ta 
następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. 

4. Dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie 
zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości 
pierwotnej umowy, w przypadku zamówień na usługi lub dostawy, a zmiany te nie powodują zmiany 
ogólnego charakteru umowy. 

5. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej - aneksu do umowy, pod rygorem nieważności, 
z zastrzeżeniem § 3 ust. 2, § 7 ust. 5, § 9 ust. 5, § 11 ust. 9 Założeń.  

6. Zamawiający dopuszcza również zmiany umowy w następującym zakresie: 
a) zmiany dotyczące poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych i liczbowych, 

zmiany układu graficznego umowy, numeracji jednostek redakcyjnych, śródtytułów, lub 
uzupełnień treści niepowodujących zmiany celu i istoty umowy; 

b) zmiany wynikające z uchwalenia (lub zmiany) powszechnie obowiązujących przepisów prawa 
krajowego lub wspólnotowego, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia umowy, 
a z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian do umowy; 

c) zmiany w zakresie uszczegółowienia, wykładni lub doprecyzowania poszczególnych zapisów 
umowy, niepowodujących zmiany celu i istoty umowy, jeżeli podczas wykonania przedmiotu 
umowy zaistnieje konieczność dokonania takich zmian; 

d) zmiany polegające na usunięciu rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w 
umowie (wynikłych na etapie realizacji umowy), których nie można usunąć w inny sposób, a 
zmiany te będą umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu 
jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony. 
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7. W preambule aneksu powinny zostać wskazane okoliczności uzasadniające dokonanie zmian. 
8. Ilekroć w treści umowy jest mowa o zmianach umowy, należy przez to rozumieć także jej 

uzupełnienia. 
9. Zmiany osób uprawnionych do reprezentacji Stron, a także zmiana siedziby lub nazwy Stron, nie 

stanowią zmiany umowy w rozumieniu niniejszego paragrafu i nie wymagają aneksu, przy czym 
wymagane jest skuteczne doręczenie drugiej Stronie pisemnej informacji o dokonaniu zmiany, wraz z 
załącznikiem w postaci aktualnego odpisu z właściwego rejestru. 

 
§ 12 

WARUNKI LEASINGU 
 

1. Termin realizacji usługi leasingu: 48 miesięcy (47 rat oraz opłata za wykup przedmiotu leasingu) 
od dnia protokolarnego odbioru Samochodów specjalistycznych. 

2. Wynagrodzenie oraz warunki płatności:  
1) całkowity koszt leasingu, tj. wszystkich rat leasingowych (47 rat leasingowych – 

wyszczególnionych na część kapitałową i odsetkową oraz opłata za wykup pojazdu do 1 % ceny 
brutto przedmiotu leasingu), przy czym raty leasingowe winny zawierać koszty związane z 
realizacją umowy leasingu, tj. prowizje, opłaty manipulacyjne, transport do miejsca 
przeznaczenia, szkolenie pracowników Zamawiającego itp. – w części kapitałowej; koszty 
leasingu powinny uwzględnić również: 

a) brak opłaty wstępnej, 

b) oprocentowanie zmienne w okresie leasingowania: WIBOR – 1 M, 

c) wartość wykupu: 1 % ceny brutto przedmiotu leasingu, 

d) raty leasingowe oraz dodatkowe koszty leasingu, 

e) brak dodatkowych opłat obciążających Zamawiającego (niedobieg km lub mth), 

2) wynagrodzenie za przedmiot umowy będzie płatne przez Zamawiającego w formie rat 
leasingowych wynikających z umowy leasingu, zawartej przez Zamawiającego z Leasingodawcą 
wskazanym przez Wykonawcę, zwanej dalej Umową leasingu; 

3) wysokość i terminy płatności rat leasingowych określone będą w załączniku do umowy lub umowy 
leasingu; 

4) raty leasingowe będą dokonywane przelewem na rachunek bankowy Leasingodawcy, w 
terminach określonych w załączniku do umowy lub umowy leasingu; 

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru ubezpieczyciela, ponieważ sam będzie ponosił 
koszty ubezpieczenia przedmiotu leasingu; 

6) Zamawiający nie będzie ponosić opłat za niestandardową obsługę umowy wynikającą z tabeli 
opłat i prowizji lub innego dokumentu o podobnym charakterze. 
 

§ 13 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Nieważność jakiegokolwiek postanowienia umowy nie wywołuje nieważności całej umowy, zaś w miejsce 
postanowień nieważnych będą mieć zastosowanie przepisy prawa, a w razie ich braku Strony uzgodnią 
takie nowe postanowienia, które pozwolą na wykonywanie umowy zgodnie z jej celem i wspólnym 
zamiarem Stron, którym kierowały się one w chwili zawierania umowy. 

2. Brak egzekwowania przez jedną ze Stron realizacji obowiązków drugiej Strony w czasie obowiązywania 
umowy nie będzie interpretowany jako zgoda na niewykonywanie postanowień umowy lub zmianę jej 
treści. 

3. Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać przelewu praw i zobowiązań wynikających z Umowy bez 
zgody Zamawiającego pod rygorem bezskuteczności takiej czynności wobec Zamawiającego. 

4. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Pzp oraz ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 

5. W przypadku, gdy powołane w umowie przepisy lub akty prawne zostaną zmienione lub zastąpione 
nowymi przepisami/aktami prawnymi, to Strony uznają te nowe przepisy/akty prawne za obowiązujące 
w miejsce dotychczasowych. 

6. Ewentualne spory Stron na tle realizacji umowy Strony poddają rozstrzygnięciu rzeczowo właściwemu 
sądowi powszechnemu w Opolu. 


