
Załącznik nr 1 do SWZ ZSRCKU 6/2021 

UMOWA  KUPNA-SPRZEDAŻY 
(WZÓR) 

 
zawarta w dniu ....................................r. w Trzciance pomiędzy Zespołem Szkół Rolniczym Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Trzciance, Trzcianka 15A, 64-316 Kuślin 
 
zwanym dalej Zamawiającym 

a 
Firmą ............................................................................................. reprezentowaną przez: 
......................................................................................... 
 
zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą. 
 
W związku z wyborem oferty Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie  zamówienia 
publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 
2021 r. nr 1129 ze zm.), w trybie podstawowym z możliwością negocjacji (art. 275 pkt 2 ustawy), została zawarta 
umowa o następującej treści: 
 
 
 Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego nr ……………. przeprowadzonego w trybie podstawowym z możliwością 
przeprowadzenia negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), którego przedmiotem jest „Dostawa ciągnika rolniczego” Strony 
zawierają Umowę o następującej treści:  
 

§ 1 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowego sprawnego, wolnego od wad fizycznych i prawnych 
ciągnika rolniczego, o parametrach i wyposażeniu zgodnym z wymaganiami wskazanymi w Specyfikacji 
Warunków Zamówienia i ofercie Wykonawcy stanowiącymi kolejno załączniki do niniejszej Umowy.  
2. Wykonawca oświadcza, iż:  

1) posiada wystarczające środki finansowe i organizacyjne, pozwalające mu na realizację zamówienia na 
zasadach i w terminie określonym w niniejszej Umowie i jej załącznikach;  
2) dostarczony przedmiot zamówienia:  

a) jest gotowy do użycia;  
b) jest zgodny z wymogami określonymi w SWZ, w tym m.in.: spełnia wszystkie wymogi techniczne i 
użytkowe określone w SWZ; 
c) posiada komplet wymaganych dokumentów, dopuszczających pojazd do ruchu drogowego na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;  

3) jest wolny od wad fizycznych oraz prawnych, jak również nie jest obciążony prawami osób trzecich, w pełni 
sprawny, został wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020 r.  
4) przedmiot zamówienia spełnia następujące wymagania:  

a) określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 ze 
zm.),  
b) określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.);  
c) odpowiada standardom jakościowym i technicznym, wynikającym z funkcji i przeznaczenia;.  

 
§ 2 

TERMIN REALIZACJI I ODBIÓR PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie do 21 dni licząc od daty zawarcia umowy, jednak 
nie później niż do dnia 20.12.2021r. 
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2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na własny koszt i wydać przedmiot zamówienia Zamawiającemu pod 
adresem: Trzcianka 15A, 64-316 Kuślin. 
3. Wydanie przedmiotu zamówienia może nastąpić w dni robocze (w rozumieniu art. 8 ust. 5 pzp), w godzinach od 
8.00 – 15.00.  
4. Wykonawca ma bezwzględny obowiązek powiadomić Zamawiającego (w formie pisemnej lub za pośrednictwem 
wiadomości e-mail) o dokładnym terminie (dzień oraz godzina) dostarczenia przedmiotu zamówienia, na co 
najmniej 2 (słownie: dwa) dni przed planowanym terminem dostawy przedmiotu zamówienia.  
5. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do miejsca wydania na własny koszt i ryzyko. Wszelkie ryzyka 
związane z przedmiotem zamówienia, w tym m.in. ryzyko związane z przypadkowym uszkodzeniem i/lub utratą, w 
tym kradzieżą przedmiotu zamówienia (jego poszczególnych elementów) przechodzą na Zamawiającego dopiero 
z chwilą wydania przedmiotu zamówienia, która to czynność zostanie potwierdzona sporządzonym pomiędzy 
Stronami protokołem odbioru przedmiotu zamówienia niezawierającym informacji o stwierdzonych istotnych 
wadach w przedmiocie zamówienia, limitujących możliwości odbioru.  
6. Odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone podczas wykonywania zobowiązań wynikających z niniejszej 
Umowy przez osoby zatrudnione z ramienia Wykonawcy do wykonania przedmiotu zamówienia spoczywa na 
Wykonawcy.  
7. Odbiór przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzony protokołem odbioru niezawierającym informacji o 
stwierdzonych wadach istotnych przedmiotu zamówienia, limitujących możliwość dokonania odbioru przez 
Zamawiającego, podpisanym przez obie Strony, który będzie zawierał, co najmniej:  

a) datę i miejsce sporządzenia protokołu;  
b) opis dostarczonego przedmiotu zamówienia wraz z opisem rozruchu;  
c) potwierdzenie sprawdzenia ilościowo-jakościowego dostarczonego przedmiotu zamówienia;  
d) wymienienie dokumentacji związanej z przedmiotem zamówienia, dostarczonej przez Wykonawcę (tj. 
m.in.: dokumentacja wymieniona w ust. 8 poniżej);  
e) ewentualne wymienienie i opis wad stwierdzonych podczas odbioru przedmiotu zamówienia, wraz z 
terminem wyznaczonym na ich usunięcie (dostarczenie przedmiotu zamówienia wolnego od wad);  
f) podpisy osób upoważnionych (przedstawicieli) każdej ze Stron (względnie w przypadku odmowy 
podpisanie protokołu przez Wykonawcę: przyczyny tej odmowy);  

8. W ramach czynności związanych z odbiorem przedmiotu zamówienia Wykonawca, w dniu wydania przedmiotu 
zamówienia, ma obowiązek przekazać Zamawiającemu wszelkie wymagane SWZ, Umową i/lub jej załącznikami, 
dokumenty dot. tego przedmiotu, w tym m.in.:  

1) fabryczną instrukcję obsługi w języku polskim  
2) dokumenty gwarancyjne sporządzone w języku polskim;  
3) świadectwo homologacji dla pojazdu na terenie RP;  
4) komplety kluczy w liczbie dostarczonej przez producenta;  
5) książkę serwisową w języku polskim  
6) wszystkie inne, wymagane prawem dokumenty, dopuszczające pojazd do użytku m.in. certyfikaty znaku 
bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą,  

9. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony przedmiot zamówienia posiada wady istotne, w tym: jest niezgodny 
z wymogami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia (w tym jej załączników) i/lub treścią oferty 
Wykonawcy, niemożliwe jest jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, jest niekompletny, posiada ślady 
zewnętrznych uszkodzeń i/lub nie dołączono do niego któregoś z dokumentów określonych w ust. 8 powyżej, 
Zamawiający odmówi odbioru przedmiotu zamówienia, sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy 
odbioru i opis stwierdzonych niezgodności (wad istotnych, limitujących możliwość dokonania odbioru przedmiotu 
zamówienia przez Zamawiającego). Zamawiający wyznaczy nowy termin dostawy przedmiotu zamówienia, który 
będzie wolny od wad istotnych (termin wyznaczony przez Zamawiającego nie może być krótszy aniżeli 5 dni 
kalendarzowych). W wypadku określonym w zdaniu poprzedzającym czynność odbioru zostanie powtórzona 
niezwłocznie po zgłoszeniu ponownej gotowości odbiorowej przez Wykonawcę bądź bezpośrednio po upływie 
terminu wyznaczonego przez Zamawiającego.  
10. W przypadku stwierdzenia, iż dostarczony przedmiot zamówienia posiada wady nieistotne, Zamawiający 
dokona odbioru przedmiotu zamówienia i w protokole odbioru wymieni stwierdzone w trakcie czynności odbioru 
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wady nieistotne oraz wyznaczy Wykonawcy termin na ich usunięcie (wyznaczony przez Zamawiającego termin nie 
może być krótszy aniżeli 3 dni kalendarzowe).  
11. Podstawą uprawniającą Wykonawcę do wystawienia faktury z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia będzie 
sporządzony przez Strony protokół odbioru przedmiotu zamówienia niezawierający stwierdzenia o istnieniu wad 
istotnych przedmiotu zamówienia, limitujących możliwość dokonania odbioru przez Zamawiającego.  
12. W dniu odbioru, Wykonawca ma obowiązek w obecności Zamawiającego dokonać rozruchu i ewentualnej 
regulacji.  
13. W dniu odbioru lub po odbiorze, w uzgodnionym pomiędzy Stronami w treści protokołu odbioru terminie, 
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia instruktażu w siedzibie Zamawiającego (dla maksymalnie 
czterech osób, wskazanych przez Zamawiającego) w zakresie poprawnej pracy, konserwacji i bezpiecznej obsługi 
pojazdu.  
 

§ 3 
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

1. Z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w 
wysokości: …………………………… zł (słownie:………….) netto, powiększone o podatek od towarów i usług 
(VAT) w kwocie …………. zł (słownie: ……) , co stanowi łącznie kwotę ……………… zł (słownie: ……. ) brutto, 
zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.  
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty i ciężary Wykonawcy związane z należytą 
realizacją przedmiotu zamówienia, w tym wszelkie podatki (w tym VAT), cła i inne ciężary publicznoprawne, 
ewentualne koszty transportu zagranicznego i krajowego oraz wszelkie inne koszty związane z realizacją 
wszystkich obowiązków objętych niniejszą Umową (w tym koszty związane z realizacją przez Zamawiającego 
uprawnień wynikających z rękojmi i gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia. W związku z powyższym 
jakiekolwiek niedoszacowanie przez Wykonawcę w Jego ofercie kosztów i ciężarów związanych z należytą 
realizacją przedmiotu zamówienia nie może stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę podwyższenia tegoż 
wynagrodzenia.  
3. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w oparciu o fakturę wystawioną przez Wykonawcę na 
podstawie sporządzonego przez Strony protokołu odbioru końcowego bez wad i usterek.  
4. Faktura wystawiona nieprawidłowo lub bezpodstawnie zostanie zwrócona Wykonawcy.  
5. Za dzień zapłaty Strony zgodnie przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  
6. Faktura musi być zawierać następujące dane: 

Nabywca:  
Powiat Nowotomyski, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl, NIP: 788-19-17-876 
Odbiorca: 
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego, Trzcianka 15a, 64-316 Kuślin. 

7. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 
płatności, tzw. split payment, 
8. Oświadczenie w sprawie wskazania rachunku rozliczeniowego stanowi załącznik nr 4 do umowy. 
9. Zapłata będzie dokonana przelewem przez Zamawiającego w terminie 14 dni od doręczenia Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionej faktury VAT, na rachunek rozliczeniowy wskazany w fakturze. 
10. Za dzień zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
11. Wykonawca oświadcza, że wskazany przez niego rachunek rozliczeniowy należy do Wykonawcy i został dla 
niego wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności gospodarczej zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 
12. Jeżeli wskazany przez Wykonawcę numer rachunku nie będzie rachunkiem spełniającym wymagania określone 
w ust. 8, Zamawiający wstrzyma płatność do czasu wskazania przez Sprzedającego prawidłowego numeru 
rachunku rozliczeniowego, o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę. 
13. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy w przypadku zapłaty należności 
umownych po terminie, spowodowanej nieposiadaniem lub niewskazaniem rachunku rozliczeniowego, o którym 
mowa w ust. 8.  
14. Zamawiający nie udziela zaliczek na wykonanie zamówienia oraz nie wnosi przedpłat na poczet realizowanych 
dostaw.  
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§ 4 
GWARANCJA 

1. Wykonawca zapewnia, że pojazd wraz z wyposażeniem wolny jest od wad fizycznych i prawnych o których mowa 
w Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym i przepisach wykonawczych wydanych na podstawie 
tej ustawy oraz będzie spełniać warunki określone w SWZ. Wykonawca gwarantuje, że dostarczany pojazd został 
wykonany zgodnie z obowiązującymi normami, jest wolny od wad, w szczególności konstrukcyjnych, 
materiałowych, wykonawczych i prawnych.  
2. Gwarancji podlegają wszystkie zespoły i podzespoły pojazdu, wyposażenie dodatkowe bez wyłączeń oraz 
materiały eksploatacyjne z wyłączeniem ich naturalnego zużycia.  
3. Wykonawca udziela na dostarczony pojazd gwarancji jakości bez limitu kilometrów na okres …………. miesięcy 
lub na ….. MTH (motogodzin) – w zależności która wartość zostanie osiągnięta jako pierwsza, zgodnie z ofertą 
Wykonawcy. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia sporządzenia pomiędzy Stronami protokołu odbioru 
przedmiotu zamówienia, o którym mowa w §2 ust. 7 Umowy.  
4. Warunki gwarancji nie mogą być gorsze od warunków gwarancji producenta pojazdu. W przypadku niezgodności 
zapisów umowy oraz karty gwarancyjnej pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy.  
5. Powiadomienie o wystąpieniu usterki (w okresie gwarancji) Zamawiający zgłosi faksem na nr: 
…………………………… lub pocztą elektroniczna na adres ………………...@........................., a następnie 
naprawy zostaną zrealizowane zgodnie z zasadami gwarancji dla oferowanej marki pojazdu.  
6. Usunięcie usterki (zakończenie naprawy w okresie gwarancji) nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia usterki przez Zamawiającego. W przypadku gdy naprawa wiąże się z importem 
części zamiennej lub uszkodzonego podzespołu przez generalnego dostawcę danej marki pojazdu, czas ten może 
zostać wydłużony, w porozumieniu z Zamawiającym, jednak nie dłuższym niż o kolejne 14 dni. W tym przypadku 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu stosownego dokumentu potwierdzającego 
złożenie zamówienia na uszkodzoną część lub podzespół. Wszelkie koszty związane z usunięciem zgłoszonej 
usterki poniesie Wykonawca. Usunięcie usterek lub wad powinno być stwierdzone protokolarnie.  
7. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas od dnia zgłoszenia usterki do dnia zwrotu pojazdu po naprawie.  
8. W przypadku wymiany części lub podzespołu podlegającego gwarancji termin gwarancji biegnie dla nich na 
nowo.  
9. Usuwanie przez Zamawiającego we własnym zakresie drobnych usterek oraz uzupełnianie i/lub wymiana 
materiałów eksploatacyjnych nie mogą powodować utraty, ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej 
gwarancji pojazdu.  
10. Zasady gwarancji, o których mowa powyżej obowiązują we wszystkich stacjach obsługi samochodów 
spełniających kryteria jakościowe określone dla autoryzowanych stacji obsługi oferowanej marki pojazdu.  
11. Przeglądy okresowe (określone przez producenta pojazdu) oraz naprawy w ramach gwarancji, realizowane 
będą w stacjach obsługi samochodów spełniających kryteria jakościowe określone dla autoryzowanych stacji 
obsługi oferowanej marki pojazdów, w tym w stacji wskazanej w ofercie Wykonawcy. Zmiany adaptacyjne pojazdu, 
dotyczące montażu wyposażenia specjalnego dokonane przez Wykonawcę oraz przez Zamawiającego w trakcie 
eksploatacji pojazdu nie mogą powodować utraty, ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji 
producenta pojazdu. Stosowny zapis w tej kwestii winien znaleźć się w każdej książce gwarancyjnej pojazdu i 
powinien być respektowany przez wszystkie autoryzowanie stacje obsługi pojazdów w kraju.  
12. Wykonawca lub jego lokalny przedstawiciel zobowiązuje się do bezpłatnego udzielania konsultacji i pomocy 
przedstawicielom Zamawiającego przy montażu w pojeździe dodatkowego wyposażenia przez Zamawiającego.  
13. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 
7 dni o:  

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;  
2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę;  
3) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy;  
4) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca;  
5) ogłoszeniu likwidacji Wykonawcy;  
6) zawieszeniu działalności Wykonawcy.  
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14. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień wynikających 
z udzielonej gwarancji jakości. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji jakości. 
15. Gwarancja nie może ograniczać prawa Zamawiającego do zainstalowania w zakupionym pojeździe lub jego 
częściach składowych standardowych urządzeń przez wykwalifikowany personel. Obudowy pozbawione plomb lub 
zerwanie plomb nie wpływa na zmianę warunków gwarancji i rękojmi.  
 

§ 5 
KARY UMOWNE 

1. Obowiązującą Strony formą odszkodowania stanowią kary umowne.  
2. Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w przypadku:  

1) zwłoki w realizacji przedmiotu zamówienia – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w §3 
ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki względem terminu określonego w §2 ust. 1 Umowy;  
2) zwłoki w usunięciu wad istotnych przedmiotu zamówienia, stwierdzonych podczas czynności odbioru 
(dostarczenia przedmiotu zamówienia wolnego od wad istotnych) – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto 
określonego w §3 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki względem terminu wyznaczonego przez 
Zamawiającego zgodnie z postanowieniami §2 ust. 9 Umowy;  
3) zwłoki w usunięciu wad nieistotnych przedmiotu zamówienia, stwierdzonych podczas czynności odbioru – 
w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki względem 
terminu wyznaczonego przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami §2 ust. 10 Umowy;  
4) zwłoki Wykonawcy w przeprowadzeniu instruktażu dla personelu Zamawiającego, o którym mowa w §2 
ust. 13 Umowy, względem terminu ustalonego przez Strony w protokole odbioru – w wysokości 0,6% 
wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki;  
5) przekroczenia czasu reakcji, określonego w §4 ust. 6 Umowy – w wysokości 0,4% wynagrodzenia brutto 
określonego w §3 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki względem terminu określonego w §4 ust. 6 Umowy;  
6) odstąpienia od niniejszej Umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi 
Wykonawca – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 1 Umowy  

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 
1 Umowy w przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność 
ponosi Zamawiający.  
4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić każda ze Stron od drugiej Strony nie 
może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 1 Umowy.  
5. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia, na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym, 
odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody.  
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia wierzytelności przysługujących mu z tytułu naliczonych kar 
umownych z wierzytelnością Wykonawcy przysługującą mu z tytułu wynagrodzenia, choćby ta ostatnia nie była 
jeszcze wymagalna.  
7. W przypadku niemożności dokonania potrącenia, o którym mowa w§5 ust. 6 Umowy [w tym w sytuacji gdy 
znajdzie zastosowanie art. 15r1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.)] oraz w przypadku kar umownych naliczonych przez 
Wykonawcę, kary umowne będą płatne w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia doręczenia stronie zobowiązanej 
do zapłaty kary umownej stosownej noty obciążeniowej.  
 

§ 6 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Oprócz przypadków określonych w Kodeksie cywilnym, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od 
niniejszej Umowy w terminie 10 (słownie: dziesięciu) dni od uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności 
uzasadniającej odstąpienie, w następujących sytuacjach:  

1) gdy zwłoka Wykonawcy w dostawie przedmiotu zamówienia przekracza 14 (słownie: czternaście) dni 
kalendarzowych, w stosunku do terminu określonego w §2 ust. 1 Umowy;  



Załącznik nr 1 do SWZ ZSRCKU 6/2021 

2) gdy Wykonawca oświadczy, iż nie jest w stanie usunąć wad istotnych przedstawionego do odbioru 
przedmiotu zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, zgodnie z postanowieniami §2 ust. 
9 Umowy;  
3) gdy zwłoka Wykonawcy w usunięciu wad istotnych przedstawionego do odbioru przedmiotu zamówienia, 
przekracza 14 (słownie: czternaście) dni względem terminu wyznaczonego przez Zamawiającego, zgodnie z 
postanowieniami §2 ust. 9 Umowy;  

2. Zamawiający może również 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 - Prawo zamówień publicznych,  
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy - Prawo 
zamówień publicznych.  

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2 lit. a Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana 
dotyczy.  
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonania części Umowy. W tych przypadkach Wykonawca nie jest uprawniony do naliczenia Zamawiającemu 
kary umownej, o której mowa w §5 ust. 3 Umowy.  
5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.  
 

§ 7 
ZMIANY UMOWY 

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy mogą być dokonywane pomiędzy Stronami jedynie w drodze aneksu do 
Umowy zawartego w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zgodnie z warunkami i zasadami opisanymi 
poniżej.  
2. Obok przypadków wskazanych w treści art. 455 ust. 1 pkt 2) – 4) oraz ust. 2 ustawy – Prawo zamówień 
publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany niniejszej Umowy w następujących sytuacjach:  

1) zmian wynikających z przekształceń własnościowych, zastąpienia dotychczasowego Wykonawcy przez 
nowego Wykonawcę, zmian organizacyjno-technicznych;  
2) zastąpienia przedmiotu zamówienia w części (tj. elementu/podzespołu) produktem o parametrach lepszych 
niż określone przez Zamawiającego w SWZ, przy czym zastąpienie tej części produktem o parametrach 
lepszych niż określone przez Zamawiającego w SWZ nie może skutkować podwyższeniem wynagrodzenia 
Wykonawcy wskazanego w Jego ofercie;  
3) zastąpienia dotychczasowego Wykonawcy nowym Wykonawcą 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 – Prawo zamówień publicznych;  
4) w przypadkach i na warunkach określonych w przepisach ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych; 
5) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia – w przypadku zaistnienia zdarzeń wywołanych siłą 
wyższą, rozumianych jako wszelkie okoliczności mogące zaistnieć w przyszłości, które mają wpływ na 
możliwość realizacji przedmiotu zamówienia w terminie określonym w niniejszej Umowie, znajdujące się poza 
kontrolą Stron, i których przy dochowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć lub które, choć 
przewidywalne, były nieuniknione, nawet po przedsięwzięciu przez Zamawiającego lub Wykonawcę wszelkich 
uzasadnionych kroków dla uniknięcia takich zdarzeń. Siła wyższa obejmuje w szczególności takie 
zjawiska/wydarzenia jak: powodzie, huragany, trzęsienie ziemi, stany epidemii/pandemii, inne kataklizmy, klęski 
żywiołowe, rozruchy, strajki (za wyjątkiem rozruchów i strajków personelu i/lub osób skierowanych do 
wykonania zamówienia z ramienia Wykonawcy i/lub jego podwykonawców), jak również inne zdarzenia o 
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charakterze lokalnym lub międzynarodowym, paraliżujące życie kraju lub regionu, z którego – lub do którego – 
ma być realizowane zamówienie, w tym sytuacje, gdy wskutek wydania decyzji władz administracji publicznej 
(rządowej lub samorządowej), niemożliwym będzie zakup i/lub dostawa przedmiotu zamówienia i/lub wykonanie 
innych obowiązków składających się na przedmiot zamówienia w sposób i w terminach wskazanych w niniejszej 
Umowie lub jej załącznikach. W tym przypadku Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu realizacji Umowy 
o czas niezbędny do przezwyciężenia tychże przeszkód lub o czas, w którym zaistnienie tych przeszkód 
uniemożliwiało Wykonawcy zrealizowanie przedmiotu zamówienia.  

 
3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 mogą zostać dokonane, jeżeli ich uzasadnieniem są niżej wymienione 
okoliczności:  

1) zmiana obowiązujących przepisów, mająca wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;  
2) zastosowanie rozwiązań pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia lub 
kosztów eksploatacji przedmiotu zamówienia, w szczególności pojawienie się na rynku nowocześniejszych 
materiałów lub urządzeń(podzespołów)nowszej generacji; 
3) uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowane przez 
Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego;  
4) aktualizacja przyjętych rozwiązań/stosowanych technologii np. z uwagi na postęp technologiczny 
umożliwiająca podniesienie bezpieczeństwa, zwiększenie wydajności przedmiotu zamówienia (w tym 
zastosowanych w nim urządzeń/podzespołów/elementów);  
5) opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia wynikające z przyczyn, których nie da się przypisać 
Wykonawcy, w szczególności wynikające z przyczyn wywołanych działaniem siły wyższej, w tym 
niedostępności materiałów, opóźnienia w dostawach materiałów, komponentów i urządzeń wywołanych 
bezpośrednio tym działaniem;  
6) działania właściwych organów administracji publicznej lub innych podmiotów skutkujące przekroczeniem 
obowiązujących terminów wydawania decyzji, zezwoleń, uzgodnień lub odmowa ich wydania;  

3. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu jest złożenie wniosku przez Stronę 
inicjującą zmianę zawierającego opis propozycji zmiany oraz uzasadnienie zmiany.  
4. Zmiany danych:  

1) adresowych Stron, wskazanych w komparycji do niniejszej Umowy,  
2) osób wyznaczonych do kontaktu przez każdą ze Stron w związku z realizacją niniejszej Umowy, o których 
mowa w §8 Umowy;  
3) o których mowa w §4 ust. 5 i 6 Umowy;  

nie stanowią zmiany Umowy. Strona, której dotyczy zmiana ma jednak bezwzględny obowiązek poinformować o 
tej zmianie drugą Stronę na piśmie. Do czasu otrzymania przez drugą Stronę informacji dotyczącej zmiany adresu, 
wszelka korespondencja przesłana na dotychczasowe dane adresowe (zarówno pocztą tradycyjną, za 
pośrednictwem poczty e-mail) będzie uważana za skutecznie doręczoną.  
 

§ 8 
OSOBY WYZNACZONE DO KONTAKTU 

1. Zamawiający wskazuje, iż osobą wyznaczoną do kontaktu z ramienia Zamawiającego w związku z realizacją 
niniejszej Umowy jest Pan/i ……………………………………, nr tel.: ………………………………, adres e-mail: 
……………@.......................... .  
2. Wykonawca wskazuje, iż osobą wyznaczoną do kontaktu z ramienia Wykonawcy w związku z realizacją 
niniejszej Umowy jest Pan/i ……………………………………, nr tel.: ………………………………, adres e-mail: 
……………@.......................... .  
 

§ 9 
PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca może zlecić podwykonawcy/-om - wskazanym w treści oferty Wykonawcy lub na późniejszy etapie 
- realizację wskazanej część zamówienia.  
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania/zaniechania (w tym zaniedbania) podwykonawców, 
przy udziale których realizuje przedmiotowe zamówienie w takim samym zakresie jak gdyby były to Jego własne 
działania/zaniechania.  
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3. Zlecenie realizacji części przedmiotu zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 
względem Zamawiającego, wynikających z postanowień niniejszej Umowy.  
 

§ 10 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Integralną część niniejszej Umowy stanowią następujące załączniki:  
1) Załącznik nr 1 - Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z uzupełnieniami i wyjaśnieniami 
określonymi w trakcie procedury przetargowej;  
2) Załącznik nr 2 - oferta Wykonawcy;  
3) Załącznik nr 3 - Karta gwarancyjna;  
4) Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia w sprawie wskazania rachunku rozliczeniowego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy ustawy - Prawo 
zamówień publicznych oraz ustawy - Kodeks cywilny.  
3. Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia jakichkolwiek praw i obowiązków wynikających z niniejszej 
Umowy na podmiot trzeci, bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, pod rygorem 
nieważności.  
4. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji Umowy, Strony będą rozstrzygać w drodze polubownej, zaś w 
przypadku niemożności ich polubownego zakończenia, sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd 
powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.  
5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze otrzymuje 
Zamawiający a jeden egzemplarz Wykonawca.  
 
 

WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY  
__________________________      __________________________ 


