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WZÓR UMOWY nr …../2017  
 
 

Zawarta w dniu ……… r. w Katowicach pomiędzy: 
 
 
Górnośląsko – Zagłębiowska Metropolia z siedzibą ul. Barbary 21a, 40-053 Katowice, 
NIP: 6342901873, REGON: 367882926,  
reprezentowana przez: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
zwana w dalszej części Zamawiającym,  
 
a 
 
a 
*……………………………………………….. prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 
„……………………” ……………. z siedzibą …………………..…………,  NIP: 
…………………………, numerem REGON: ………………….………., PESEL: 
………..………………., będącym podatnikiem VAT czynnym 
 
 
a 
*……………………………….. wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez ……………………………., ……………., Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS …………………………., 
posługującą się NIP …………………………………., numerem REGON o kapitale 
zakładowym ………………….., będącą podatnikiem VAT czynnym, reprezentowaną przez: 
 
1. ……………………………………… 
 …………………………………………………. 
2. ………………………………………  
 …………………………………………………. 
zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą,  
 
łącznie dalej zwanych Stronami lub z osobna Stroną.  
 
 
Wobec wyboru oferty Wynajmującego w przeprowadzonym przez Zamawiającego 
postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego nr …….. na podstawie przepisów ustawy 
Prawo zamówień publicznych (dalej „Postępowanie”), Strony postanowiły zawrzeć niniejszą 
umowę (dalej „Umowa”) o następującej treści: 
 
 

§1  
 

DEFINICJE 
 

1. Użyte w niniejszej Umowie wyrażenia mają następujące znaczenia, które obejmować 
będą zarówno formę liczby pojedynczej, jak i mnogiej definiowanych wyrażeń: 

2. „Wykonawca” – osoba (lub osoby) fizyczna lub prawna, inna jednostka 
organizacyjna, także nieposiadająca osobowości prawnej, a której ustawa przyznaje 
zdolność prawną, przez którą lub w imieniu której Umowa jest podpisana; 

3. „Zamawiający” – należy przez to rozumieć Górnośląsko – Zagłębiowską Metropolię; 
4. „Strony” – oznacza  Zamawiającego i Wykonawcę.  
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5. „Użytkownik” – pracownik Wykonawcy lub inna osoba upoważniona przez 
Wykonawcę do użytkowania Pojazdu będącego przedmiotem najmu w imieniu i na 
rzecz Wykonawcy; 

6. „Umowa” – należy przez to rozumieć niniejszą Umowę; 
7. „Pojazd” – pojazd samochodowy wraz z wyposażeniem, stanowiący przedmiot 

Umowy; 
8. „ASO” – autoryzowana stacja obsługi z listy warsztatów uznanych za właściwe do 

napraw gwarancyjnych przez producenta Pojazdu; 
9. „Protokół zdawczo – odbiorczy” – dokument stanowiący integralną część Umowy, 

potwierdzający dokonanie odbioru i zwrotu Pojazdu przez Wykonawcę; 
 
 

§2 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Wykonawca oświadcza, iż jest właścicielem lub posiada prawo do dysponowania 

Pojazdami oddanym Zamawiającemu do użytkowania w ramach Umowy lub posiada 
zgodę podmiotu trzeciego do dysponowania Pojazdem oraz że prowadzi działalność 
gospodarczą m.in. w zakresie wynajmu pojazdów samochodowych. 

2. Wykonawca oświadcza, że nie istnieją po jego stronie jakiekolwiek przeszkody 
prawne oraz faktyczne, które uniemożliwiałyby bądź utrudniały zawarcie lub 
wykonanie Umowy. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do używania Przedmiotu Umowy na warunkach 
określonych w Umowie. 

 
 

§3 
 

PRZEDMIOT UMOWY 
 

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa w formie najmu na okres 36 miesięcy oraz 
ubezpieczenie w zakresie OC, AC, NNW, Assistance, fabrycznie nowych 
samochodów osobowych z 5 miejscami siedzącymi łącznie z kierowcą – sztuk 3 
(dalej: „Pojazdy”), marki …………………… model ………………………                             
o parametrach technicznych, konstrukcyjnych i funkcjonalnych oraz                            
wymaganiach określonych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik 
nr 1 do Umowy (dalej” „Pojazdy”) oraz ich ubezpieczenie od dnia rejestracji każdego 
z Pojazdów na okres 36 miesięcy w zakresie OC, AC, NNW, Assistance. 

2. Wykonawca gwarantuje, że każdy z dostarczonych w ramach Umowy Pojazdów 
będzie w pełni sprawny i wolny od wad uniemożliwiających jego użycie zgodnie                     
z przeznaczeniem. 

3. Wykonawca zobowiązuje się nabyć na własność i oddać Zamawiającemu do 
używania fabrycznie nowe, bezwypadkowe Pojazdy o parametrach technicznych, 
konstrukcyjnych i funkcjonalnych oraz wyposażeniu zgodnym ze specyfikacją 
istotnych warunków zamówienia oraz z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym 
Załącznik nr 1 do Umowy. 

4. Pojazdy muszą spełniać wymagania określone w ustawie Prawo o ruchu drogowym z 
dnia 20.06.1997 r., tekst jednolity z dnia 30 sierpnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. 
poz.1137) z późniejszymi zmianami oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 
dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich 
niezbędnego wyposażenia, tekst jednolity z dnia 30 stycznia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. 
poz.305) z późniejszymi zmianami, w szczególności spełniać warunki dopuszczające 
Pojazdy do ruchu. 
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5. Pojazdy muszą posiadać homologację zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu 
drogowym. 

6. Zmiany adaptacyjne w Pojazdach związane z montażem dodatkowego wyposażenia 
specjalnego przewidzianego w SIWZ, nie mogą powodować utraty ani ograniczenia 
uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji dotyczącej Pojazdu. 

7. Wykonawca zobowiązuje się ubezpieczyć Samochody będące przedmiotem najmu w 
zakresie OC, AC, NNW, Assistance przez okres 36 miesięcy licząc od dnia rejestracji 
każdego z Pojazdów, na warunkach nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu 
zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy. 

 
§4  
 

OKRES NAJMU  
 

1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od dnia ………………. do dnia 
……………………   (na okres 36 miesięcy). 

2. Czas trwania najmu liczy się od daty wydania (odbioru) Pojazdu. 
 

§5 
 

ODBIÓR ( PRZEKAZANIE) I ZWROT PRZEDMIOTU NAJMU 
 

1. Przekazanie (odbiór/zwrot) przedmiotu Umowy nastąpi w terminie uzgodnionym przez 
Wykonawcę z Zamawiającym. O przygotowaniu Pojazdów do dostawy/odbioru 
Wykonawca powiadomi Zamawiającego z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem 
liczonym w dniach roboczych podając co najmniej numer Umowy i planowaną datę 
dostawy. 

2. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu Umowy następuje z dniem podpisania Umowy. 
Ostateczny termin dostawy Pojazdów nastąpi do dnia ……………………… 

3. Dostawa 3 (trzech) Pojazdów ma się odbyć w tym samym dniu. 
4. Odbiór i zwrot Pojazdu przez Zamawiającego nastąpi w ……………….  przy ul. 

………………………………...   
5. Za dotrzymanie terminu wydania i zdania poszczególnych Pojazdów, objętych 

Przedmiotem Umowy, przyjmuje się, datę podpisania - bez uwag - przez Strony 
Protokołów zdawczo – odbiorczych. 

6. W dniu odbioru przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest wydać 
Zamawiającemu wszystkie Pojazdy, wszelkie atesty, homologacje, dokumenty 
potwierdzające zarejestrowanie Pojazdów w Polsce, a także książki serwisowe, 
gwarancyjne i inne dokumenty związane z przedmiotem Umowy pod rygorem 
odmowy odbioru przedmiotu Umowy. 

7. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za odbiór przedmiotu Umowy jest 
Pan/Pani …………………………….. tel. …………………………, email: 
…….......................... 

8. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za wydanie przedmiotu Umowy jest 
Pan/Pani ……………………….., tel. ……………, email: ………………………….. 

9. Wykonawca oświadcza, że Pojazdy, objęte Przedmiotem Umowy, w momencie 
wydania, będą: 

a) sprawne technicznie; 
b) wyposażone właściwie do warunków drogowych i pogody (opony letnie 

/zimowe, odpowiedni płyn do spryskiwaczy) oraz posiadające wszelkie 
przynależności, a w szczególności, apteczkę i trójkąt; 

c) ubezpieczone w zakresie zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia; 
d) zatankowane do pełna; 
e) umyte z zewnątrz i wysprzątane w środku. 

10. Do każdego wydawanego Pojazdu Wykonawca dołączy w języku polskim: 
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a) Książkę/kartę gwarancyjną, 
b) wykaz wyposażenia dodatkowego, 
c) instrukcję obsługi i wyposażenia w j. polskim, 
d) książkę przeglądów serwisowych, 
e) dokument potwierdzający spełnienie normy spalin, 
f) dowód rejestracyjny, 
g) polisa ubezpieczeniowa w zakresie OC, AC, NNW, Assistance, 
h) dwa komplety kluczyków,  
i) inne dokumenty wymagane przepisami prawa polskiego. 

11. Wszystkie dołączone dokumenty muszą być umieszczone w przezroczystych 
koszulkach foliowych w segregatorze formatu A4. Segregator musi być oznaczonym 
numerem VIN dostarczanego Pojazdu. Dokumenty muszą być identycznie 
poukładane w każdym segregatorze. 

12. Warunkiem dokonania odbioru Pojazdu będzie stwierdzenie przez Zamawiającego 
spełnienia przez Wykonawcę wszystkich wymogów zawartych w Umowie, w tym w 
szczególności zgodności z: 

a) Opisem przedmiotu zamówienia określonym w Załączniku nr 1, 
b) Opisem zawartym w instrukcji obsługi danego Pojazdu, 
c) Zobowiązaniem Wykonawcy wynikającym z jego oferty. 

13. Odbiór Pojazdów potwierdzony zostanie protokołem zdawczo-odbiorczym, odrębnie 
dla każdego Pojazdu, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Umowy, podpisanym 
przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, o których mowa 
w ust. 7 i 8 powyżej. Protokół ten sporządzony zostanie w dwóch egzemplarzach, z 
których jeden otrzymuje Wykonawca, a jeden egzemplarz Zamawiający 

14. Stwierdzenie w dowolnym momencie odbioru jakiejkolwiek niezgodności przedmiotu 
Umowy (w szczególności Pojazdów lub wymaganej dokumentacji) bądź działań 
Wykonawcy z postanowieniami Umowy skutkuje odstąpieniem Zamawiającego od 
dalszego odbioru przedmiotu Umowy do czasu usunięcia przez Wykonawcę tych 
nieprawidłowości w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wszelkie 
niezgodności opisane powyżej, odnotowane zostaną w Protokole zdawczo – 
odbiorczym. Ponowny odbiór nastąpi po spełnieniu wymogów zawartych w ust.12 
powyżej. Wszelkie koszty związane z ponownym odbiorem ponosi Wykonawca. 

15. Zmiana osób o jakich mowa w ust. 7 lub 8 powyżej bądź też zmiany danych 
teleadresowych podanych w ust. 7 lub 8  powyżej nie stanowi zmiany Umowy. 
Zmiana następuje poprzez oświadczenie złożone drugiej Stronie na piśmie pod 
rygorem nieważności. 

 
§6 

SPOSÓB UŻYTKOWANIA POJAZDU 

 
1. Zamawiający zobowiązuje się do używania Pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem 

w sposób nie powodujący obniżenia jego wartości ponad normalne zużycie,                             
a w szczególności do: 

a) eksploatowania Pojazdu zgodnie z zaleceniami producenta określonymi                          
w instrukcji obsługi  oraz w warunkach gwarancji Pojazdu; 

b) zabezpieczenia samochodu przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie 
Pojazdu i uruchomienie wszystkich zamontowanych urządzeń 
antykradzieżowych chroniących Pojazd przed kradzieżą (immobilizery, 
autoalarmy itp.) przy każdym jego opuszczeniu; 

c) starannego zabezpieczenia poza Pojazdem kluczyków oraz dokumentów 
Pojazdu; 

d) nie wykonywania samodzielnie żadnych napraw, a w przypadku awarii 
Zamawiający zobowiązany jest postępować zgodnie z § 11 Umowy oraz 
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Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, stanowiącymi Załącznik do niniejszej 
Umowy;  

e) dbania o stan  techniczny Pojazdu oraz dokonywania obsługi codziennej; 
f) przestrzegania - przy korzystaniu z Pojazdu, obowiązujących przepisów prawa 

w kraju gdzie Pojazd jest używany w tym, w szczególności przepisów prawa 
ruchu drogowego; 

g) nie wykorzystywania Pojazdu bez pisemnej zgody Wykonawcy do jazd 
wyścigowych, nauki jazdy, jako rekwizytu bądź eksploatowania go w inny 
sposób powodujący  szybsze zużycie; 

h) w przypadku szkody komunikacyjnej Zamawiający jest zobowiązany, zgodnie 
z § 11 ust. 5 Umowy oraz Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia do 
niezwłocznego poinformowania o tym Wykonawcę.  

 
2. Wykonawca ma prawo skontrolować poprawność użytkowania Pojazdu oraz jego 

stan techniczny w każdym momencie trwania Umowy, a Zamawiający zobowiązany 
jest przedstawić przedmiotowy Pojazd na każde wezwanie Wykonawcy, w siedzibie 
Zamawiającego, w uzgodnionym przez Strony terminie.  

3. Wykonawca jest zobowiązany do ponoszenia wszelkich związanych z Pojazdem oraz 
używaniem Pojazdu kosztów, z wyłączeniem kosztów paliwa i płynów do 
spryskiwaczy, mandatów drogowych, podatków lokalnych, podatków ekologicznych, 
abonamentu RTV, opłat za autostrady oraz winiet.  

4. Strony przyjmują, iż średni roczny przebieg dla 1 (jednego) Pojazdu nie przekroczy 
70 tysięcy kilometrów. 

5. Za średni roczny przebieg Strony uznają sumę przejechanych kilometrów przez 
wszystkie Pojazdy w skali roku, dzieloną przez liczbę Pojazdów.  

6. Zamawiający oświadcza, że nie będzie dokonywał samodzielnie żadnych ingerencji           
w obrębie licznika kilometrów, a w przypadku uszkodzenia lub awarii licznika 
kilometrów Zamawiający powiadomi o tym Wykonawcę w terminie 24 godzin  od 
wystąpienia uszkodzenia lub awarii. 

7. W przypadku kasacji lub utraty Pojazdów, na potrzeby dokonania rozliczenia 
końcowego, Strony przyjmują ostatni znany odczyt licznika kilometrów. 

 
 

§7 
 

POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA STRON  
 

1. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie informować Zamawiającego o wszelkich 
zapytaniach skierowanych do Wykonawcy przez organy lub podmioty trzecie, 
dotyczących przedmiotu najmu lub w wyniku których jest zobowiązany ujawnić 
informację o Zamawiającym lub przedmiocie najmu, nie później jednak niż                                
w terminie 10 dni od dnia otrzymania zapytania przez Wykonawcę. Wykonawca jest 
także zobowiązany do informowania Zamawiającego o zakresie i treści udzielonych 
tym organom lub podmiotom informacji najpóźniej w dniu następnym po dniu,                           
w którym przekazał informację temu organowi lub podmiotowi trzeciemu, o ile nie 
będzie to zabronione przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

2. Zamawiający zobowiązuje się: 
a) informować Wykonawcę o ujawnionych wadach Przedmiotu Umowy; 
b) informować Wykonawcę o wszelkich zapytaniach skierowanych do 

Zamawiającego przez uprawnione organy, w tym organy ścigania, lub osoby 
trzecie, dotyczących Przedmiotu Umowy lub w wyniku których jest 
zobowiązany ujawnić informację o Wykonawcy lub Przedmiocie Umowy,                      
w terminie 10 dni od dnia otrzymania zapytania. 
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§8  

WARTOŚĆ UMOWY, WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

1. Wartość Umowy wynosi: 
a) netto: .………..………….zł, słownie: …………….………………...………… 
b) brutto: ……………………zł, słownie: ………………………………………… 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy z tytułu najmu Pojazdów wynagrodzenie 
miesięczne, którego kwota zawiera wszelkie koszty, jakie Zamawiający jest 
zobowiązany ponieść w związku z realizacją Umowy: 

a) netto: .………..…………. zł miesięcznie, słownie: 
………………………………….……………………...……… 

b) brutto: …………………… zł miesięcznie, słownie: 
………………………………………, 

3. Wynagrodzenie wykonawcy, o jakim mowa w ust. 1 powyżej obejmuje: Wszelkie 
koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu Umowy, w tym koszty dostawy i 
rozładunku Pojazdów do miejsca ich odbioru przez Zamawiającego i ich 
zarejestrowaniem oraz ubezpieczeniem w zakresie OC, AC, NNW, Assistance przez 
okres 36 miesięcy, transport Pojazdów do miejsca wskazanego przez Wykonawcę na 
terenie Województwa Śląskiego jako miejsce ich odbioru od Wykonawcy przez 
Zamawiającego wraz z załadunkiem i rozładunkiem, zakup opon sezonowa wymiana 
i ich przechowywanie, pozostałe koszty związane z realizacją Umowy, w tym podatek 
VAT. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie jedynie za użytkowanie 
zamówionych i oddanych do dyspozycji Pojazdów. 

5. Strony postanawiają, że kwota wymieniona w ust. 1 i 3, jest całkowitą kwotą należną 
Wykonawcy z tytułu należytego wykonania Umowy oraz, że wynagrodzenie pokrywa 
wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją Przedmiotu 
Umowy. 

6. Wartość Umowy brutto określone w Umowie nie podlega zmianie w czasie trwania 
Umowy z zastrzeżeniem §17 ust.3 pkt a. 

7. Wynagrodzenie z tytułu korzystania z Przedmiotu Umowy, Zamawiający będzie 
uiszczał „z dołu”, proporcjonalnie, w postaci opłat miesięcznych, na podstawie 
prawidłowo wystawionej i doręczonej Zamawiającemu faktury VAT, w terminie 14 
(czternastu) dni kalendarzowych od jej doręczenia, na rachunek bankowy 
Wykonawcy wskazany na fakturze VAT. 

8. Jako dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

9. W przypadku opóźnienia Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia lub innych 
należności wynikających z Umowy Wykonawcy przysługują odsetki w wysokości 
ustawowej.  

 
§9 

 
USŁUGI ASSISTANCE, OBSŁUGA TECHNICZNA, SERWIS OGUMIENIA 

  
1. W przypadku, gdy korzystanie z Pojazdu nie będzie możliwe, a w szczególności z 

powodu naprawy lub przeglądu technicznego, trwającego ponad 24 godziny lub 
likwidacji szkody komunikacyjnej, Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów 
usługi Assistance, w tym do zapewnienia bez dodatkowych opłat pojazdu 
zastępczego o porównywalnych parametrach technicznych (kolor czarny, brak 
jakichkolwiek reklam na pojeździe) i wyposażeniu, którego rok produkcji nie będzie 
wcześniejszy niż rok produkcji pojazdu właściwego. 
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2. Pojazd zastępczy zostanie udostępniony Zamawiającemu w miejscu przez niego 
wskazanym i będzie przysługiwał do momentu przekazania Zamawiającemu pojazdu 
właściwego. 

3. W przypadku nieudostępnienia pojazdu zastępczego zgodnie z zasadami opisanymi 
w ust. 1 i 2, Zamawiający może na czas oczekiwania na zapewnienie pojazdu 
zastępczego przez Wykonawcę, dokonać najmu samochodu zastępczego od osoby 
trzeciej i obciążyć Wykonawcę kosztami poniesionymi z tego tytułu. 

4. Zamawiający wymaga aby usługi przeglądów oraz napraw, były realizowane przez 
Autoryzowaną Stacje Obsługi, która posiada uprawnienia do wykonywania obsługi 
gwarancyjnej i pogwarancyjnej w zakresie napraw mechanicznych samochodów 
zaoferowanej marki, w stacji mieszczącej się na terenie woj. śląskiego znajdującej się 
w odległości do 30 km od siedziby Zamawiającego. 

5. Wykonawca, w ramach usługi serwisowej zobowiązuje się do zapewnienia obsługi 
technicznej pojazdów polegającej na: 

a) utrzymaniu Pojazdów w pełnej sprawności technicznej i estetycznym 
wyglądzie karoserii; 

b) zapewnieniu serwisu oraz dokonywania wszelkich czynności obsługi 
serwisowej i napraw Pojazdów w tym również wymiany wyeksploatowanych 
akumulatorów; 

c) przekazywaniu Zamawiającemu informacji dotyczących eksploatacji Pojazdów 
w zakresie wykonanych przeglądów, napraw bieżących i powypadkowych. 

d) innych usług związanych z eksploatacją Pojazdów. 
6. Usługą, o której mowa w ust. 4 objęte są: 

a) czynności konserwacyjne i przeglądy dokonywane z częstotliwością                         
i w zakresie zalecanym przez producenta Pojazdu lub obowiązujące przepisy 
prawa, przy czym o planowanym przeglądzie Wykonawca informuje 
Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem, tj. co najmniej 7 dni. 

b) naprawy usterek i uszkodzeń powstałych w trakcie eksploatacji zgodnej                    
z przeznaczeniem Pojazdu i będących wynikiem uszkodzeń mechanicznych, 
o ile nie powstały z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w 
szczególności takich jak eksploatacja niezgodna z przeznaczeniem Pojazdu, 
instrukcją obsługi lub warunkami gwarancji. 

7. Zakresem obsługi technicznej, o której mowa w ust. 4 nie są objęte: 
a) czynności związane z utrzymaniem Pojazdu w czystości, w tym mycie, 

polerowanie, czyszczenie wnętrza Pojazdu, pranie tapicerki; 
b) montaż, naprawa lub wymiana urządzeń nie stanowiących pierwotnego 

(fabrycznego) wyposażenia Pojazdu; 
c) dodatkowe prace wykonane na życzenie Zamawiającego; 

8. Zamawiający jest zobowiązany do terminowego stawiania się do wszelkich 
przeglądów i konserwacji Pojazdu określonych przez producenta Pojazdu, w tym 
czynności wymaganych przepisami prawa, a także do niezwłocznego poinformowania 
Wykonawcy o konieczności dokonania napraw i remontów niezbędnych do 
utrzymania Pojazdu w dobrym stanie technicznym. 

9. Wykonawca pokrywa koszty nabycia i wymiany opon do Pojazdów, odpowiednich do 
pory roku oraz ich przechowywania. 

10. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu – dwa razy w roku – sezonową wymianę 
opon w związku ze zmianą pór roku, która będzie wykonywana w punktach wymiany 
mieszczącej się na terenie woj. Śląskiego.  

11. W ramach serwisu ogumienia, o którym mowa w ust. 9 Wykonawca dokonuje doboru 
właściwych opon oraz zapewnia wyważenie kół. 

12. Wykonawca w ramach serwisu ogumienia, o którym mowa w ust. 9 pokrywa koszty 
wymiany opon, wynikające z ich stanu technicznego, w szczególności w przypadku 
ich zużycia lub uszkodzenia mechanicznego. 
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§10 
 

KARY UMOWNE  
 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca zobowiązuje 
się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne: 

a) 10% wartości Umowy brutto, o której mowa w § 8 ust.1 pkt b Umowy,                          
w przypadku odstąpienia od Umowy w całości lub części z powodu 
okoliczności leżących po stronie Wykonawcy. 

b) 0,1 % wartości Umowy brutto o której mowa w § 8 ust.1 pkt b Umowy, w 
przypadku niedostarczenia Pojazdu w terminie, o którym mowa w § 5 ust 2 
Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia (kara będzie liczona osobno 
dla każdego Pojazdu), 

c) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii każdej 
umowy o podwykonawstwo lub każdej jej zmiany – w wysokości 1% wartości 
Umowy brutto, o której mowa w § 8 ust.1 pkt b Umowy, za każdy stwierdzony 
przypadek, 

d) za brak uregulowania w umowie o podwykonawstwo terminu zapłaty o którym 
mowa w § 13 ust. 3 Umowy, pomimo pisemnego wezwania przez 
Zamawiającego – w wysokości 1% wartości Umowy brutto o której mowa w § 
§ 8 ust.1 pkt b Umowy, za każdy stwierdzony przypadek. 

2. Zapłata kwot określonych w ust. 1 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania 
Umowy lub usunięcia wady, chyba że Zamawiający zleci zastępcze usunięcie wady 
podmiotowi trzeciemu (w takim przypadku kara umowna za opóźnienie w realizacji 
przez Wykonawcę ciążącego na nim obowiązku Umownego będzie naliczana do 
momentu usunięcia wady przez tenże podmiot trzeci). 

3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, kary umowne płatne będą w terminie 14 od dnia 
doręczenia Wykonawcy noty obciążeniowej Zamawiającego. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania naliczonych i należnych mu kar 
umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu 
Umowy. 

5. Niezależnie od zastrzeżonych w niniejszym paragrafie kar umownych 
Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego 
wysokość kar umownych, do wysokości pełnej szkody, na zasadach ogólnych (art. 
484 kodeksu cywilnego). 

 
 

§11 
 

UBEZPIECZENIA I SZKODY 
 
 

1. Na Wykonawcy ciąży obowiązek pełnego ubezpieczenia pojazdu w zakresie OC, AC i 
NNW, Assistance. 

2. Zamawiający jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania „Ogólnych 
Warunkach Ubezpieczenia” Pojazdu, które zostaną mu przekazane w chwili odbioru 
Pojazdu.  

3. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego zawarcia umowy ubezpieczenia, 
opłacenia składki ubezpieczenia oraz przedstawienia Zamawiającemu dokumentów 
potwierdzających opłacenia składek ubezpieczenia i dokumentów potwierdzających 
posiadania wymaganego przez Zamawiającego pakietu ubezpieczeń, co najmniej na 
4 dni przed upływem terminu wygaśnięcia uprzednio zawartych umów ubezpieczenia 
lub terminu płatności składek.  

4. W przypadku gdy Wykonawca nie dopełni obowiązku, o którym mowa w ust. 3, 
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę Pojazdów oraz 
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szkody wobec osób trzecich, powstałe po wygaśnięciu uprzednio zawartych umów 
ubezpieczenia lub po upływie terminu płatności składek ubezpieczenia. 

5. Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego, pisemnego zawiadomienia 
Wykonawcy o każdej szkodzie dotyczącej Pojazdu oraz wskazania miejsca, w którym 
on się znajduje, nie później niż w terminach określonych w „Ogólnych Warunkach 
Ubezpieczenia”. 

6. Wykonawca zajmuje się wypełnieniem wszelkich stosownych dokumentów 
ubezpieczeniowych oraz zgłoszeniem szkody, likwidacją szkody, organizacją 
oględzin Pojazdu przez Ubezpieczyciela oraz wszystkimi innymi czynnościami 
związanymi z likwidacją szkody. 

7. Zamawiający zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia o szkodzie 
Policji i uzyskania dokumentacji okoliczności wystąpienia szkody. 

8. W przypadku przeznaczenia pojazdu do kasacji lub jego utraty Wykonawca zastąpi 
utracony Pojazd innym samochodem o parametrach techniczno-użytkowych nie 
gorszych niż utracony Pojazd, w terminie 60 dni od dnia podjęcia decyzji o kasacji 
przez ubezpieczyciela lub wydania dokumentu o jego utracie przez właściwy organ. 

9. Do czasu dostarczenia pojazdu o właściwych parametrach, odpowiednie 
zastosowanie znajdują uregulowania w sprawie samochodu zastępczego, zawarte w 
§ 9 ust. 1 – 3.  

 
 

§12  
 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ  
 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte, a w tym terminowe 
wykonanie przedmiotu Umowy. Członkowie Konsorcjum ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za należyte, a w tym terminowe wykonanie Umowy. (dotyczy 
konsorcjum)* 

2. Za działania lub zaniechania osób trzecich, którymi Wykonawca posługuje się przy 
wykonywaniu Umowy, Wykonawca odpowiada jak za swoje własne działania lub 
zaniechania. 

3. Strony są zwolnione od odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, w przypadku gdy to 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem zdarzeń określanych jako 
siła wyższa. 

4. Dla potrzeb Umowy pojęcie siły wyższej oznacza zdarzenie nadzwyczajne, 
zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Strony powołującej się na wypadek siły 
wyższej, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia. Pojęcie siły 
wyższej nie obejmuje żadnych zdarzeń, które wynikają z niedołożenia przez Strony 
należytej staranności w rozumieniu art. 355 §2 kodeksu cywilnego. 

5. Strona powołująca się na siłę wyższą jest zobowiązana zawiadomić niezwłocznie 
drugą stronę na piśmie, zarówno o zaistnieniu jak i ustaniu okoliczności uznawanych 
za siłę wyższą oraz do przedstawienia w terminie 3 dni po ustąpieniu stanu siły 
wyższej dowodów potwierdzających ich wystąpienie. Dowodzenie powyższych 
okoliczności jest ograniczone do okoliczności powszechnie znanych. 

 
 
 

§13 
 

PODWYKONAWCY  
 

1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji części przedmiotu 
Umowy.  
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2. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo.  

3. W umowie z podwykonawcą Wykonawca obowiązany jest uwzględnić termin zapłaty 
wynagrodzenia nie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy dostawy bądź usługi.  

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, lub 
jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy brutto określonej w 
§  8 ust.1 pkt b Umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy 
umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł brutto. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust.4 powyżej, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia 
jest dłuższy niż określony w ust.3 powyżej, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę 
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o 
zapłatę kary umownej.  

6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z udziału podwykonawcy w realizacji części 
zamówienia dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w Postępowaniu, Wykonawca jest 
obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 
Postępowania o udzielenie zamówienia.  

 
§14 

 
ZAKAZ CESJI 

 
1. Strony zgodnie ustalają, że wierzytelności powstałe w wyniku realizowanej Umowy 

nie mogą bez zgody Zamawiającego być przeniesione przez wierzyciela na osoby 
trzecie (art.509 § 1 K.C.) ani regulowane w drodze kompensaty (art. 498 K.C.). 

2. Wykonawca nie może przenosić praw i/lub obowiązków wynikających z Umowy na 
podmioty trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego udzielonej pod 
rygorem nieważności. 

3. Wszelkie zastrzeżenia zawarte w Umowie i stanowiące jej integralną część, nie mogą 
być interpretowane jako odstępstwo od wyrażenia zgody, o której mowa w ust.1 
powyżej. 

 
 

§15 
 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY  
 

1. Zamawiającemu i Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy                                
w przypadkach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, z zastrzeżeniem ust.2 poniżej.  

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości lub części, 
według swego wyboru, również w następujących przypadkach i terminach: 

a) Wykonawca opóźnia się z realizacją całości lub części przedmiotu Umowy (w 
tym jakiejkolwiek jego części) – odstąpienie w terminie 30 dni od upływu 
terminu dostawy określonego zgodnie z § 5  ust. 2 Umowy, 

b) Wykonawca naruszy postanowienia Umowy, w szczególności dostarcza 
przedmiot Umowy niezgodnie z postanowieniami Umowy (w tym gdy 
Wykonawca dostarczy którykolwiek z Pojazdów niezgodny z wymaganiami 
określonymi w Umowie, w tym w szczególności w Załączniku nr 1 do Umowy), 
mimo wezwania Zamawiającego do zmiany sposobu wykonania Umowy i 
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wyznaczenia mu w tym celu przez Zamawiającego odpowiedniego, nie 
krótszego niż 7 dni, terminu - odstąpienie w terminie 30 dni od 
bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu, 

c) wystąpi istotna zmiana okoliczności, powodująca że wykonanie Umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia Umowy – odstąpienie w terminie 30 od dnia powzięcia wiadomości o 
tych okolicznościach. 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego na podstawie ust.2 lit.c) 
powyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu wykonanej 
części Umowy. 

4. Odstąpienie od Umowy z przyczyn wskazanych w ust.2 lit.a) i b) niniejszego 
paragrafu będzie traktowane jako rozwiązanie Umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy z sankcjami przewidzianymi w § 10 ust.1 pkt a) Umowy. 

5. Odstąpienie od umowy następuje  w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
6. Odstąpienie od umowy nie powoduje odpowiedzialności odszkodowawczej 

Zamawiającego w związku ze skróceniem okresu obowiązywania Umowy. 
 
 

§16 
 

PRZEDSTAWICIELE STRON  
 

1. Do kontaktów z Wykonawcą podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania 
Zamawiający wyznacza następującą osobę: 
_______________, tel. ____________, e-mail _____________ 

2. Do kontaktów z Zamawiającym podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania 
Wykonawca wyznacza następującą osobę: 
_______________, tel. ____________, e-mail _____________ 

3. Zmiana przedstawicieli Stron, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu nie 
stanowi zmiany Umowy. Zmiana następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone 
drugiej Stronie na piśmie pod rygorem nieważności. 

 

§17 

ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY  

 
 

1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 
przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w 
stosunku do treści Oferty w okolicznościach wskazanych w ust.2 i ust.3 poniżej. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej Umowy 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy także 
w następujących sytuacjach: 

a) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian wynikających ze zmian w 
powszechnie obowiązujących przepisach prawa lub zmian wynikłych z 
prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych 
właściwych organów, w takim zakresie w jakim będzie to niezbędne w celu 
dostosowania postanowień Umowy do zaistniałego stanu prawnego lub 
faktycznego, 

b) zmiany terminu realizacji Umowy będących następstwem okoliczności 
leżących po stronie Zamawiającego i nie wynikających z winy Wykonawcy; 
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c) zmiany terminu realizacji Umowy w przypadku zaistnienia zdarzeń będących 
następstwem siły wyższej, uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie 
Umowy w terminie.  

d) powstania możliwości dokonania nowszych i korzystniejszych dla 
Zamawiającego rozwiązań technologicznych i technicznych, niż te istniejące w 
chwili podpisania Umowy. 

e) zmian koniecznych do wprowadzenia ze względu na okoliczności, których nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 

f) zmiany danych podmiotowych Wykonawcy. 
3. Niezależnie od postanowień ust.2 powyżej, Zamawiający przewiduje możliwość 

zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany: 
a) stawki podatku od towarów i usług, 
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 

2 ust.3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt a. powyżej, kwota brutto wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy podlega odpowiedniej zmianie. Zmiana dotyczy wyłącznie 
części Umowy zrealizowanej po dniu wejścia w życie nowej stawki podatku od 
towarów i usług VAT.  

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt b. - c powyżej, Wykonawca 
zobowiązany jest do wystąpienia do Zamawiającego z odpowiednim wnioskiem 
zawierającym szczegółowe uzasadnienie w jakim zakresie zmiany te będą miały 
wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, a w szczególności 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić szczegółowe wyliczenie zwiększonych 
kosztów w stosunku do kosztów ponoszonych z tego tytułu uwzględnionych przy 
kalkulowaniu ceny jego Oferty. Wniosek taki Wykonawca może złożyć w terminie 
najdalej do 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian. W 
takim samym terminie prawo do złożenia takiego wniosku przysługuje także 
Zamawiającemu, z zastrzeżeniem, iż w takim wypadku wniosek będzie zawierał 
zobowiązanie Wykonawcy do przedstawienia uzasadnienia w jakim zakresie zmiany 
te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez niego, a w 
szczególności Wykonawca zobowiązany jest przedstawić szczegółowe wyliczenie 
zwiększonych kosztów w stosunku do kosztów ponoszonych z tego tytułu 
uwzględnionych przy kalkulowaniu ceny jego Oferty, w terminie nie dłuższym niż 30 
dni od daty otrzymania wniosku Zamawiającego. W przypadku nie wywiązania się 
Wykonawcy z obowiązków wskazanych w niniejszym ustępie, Zamawiający może 
odmówić zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy bądź odstąpić od 
Umowy na podstawie § 15 ust.2 lit.b) Umowy.  

6. Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy może jedynie dostosowywać wprost 
proporcjonalnie wynagrodzenie Wykonawcy do poziomu kosztów ponoszonych przez 
niego na realizację zamówienia w związku ze zmianami przepisów prawnych 
wymienionych w ust.3 powyżej. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może zatem 
odnosić się zarówno do podwyższenia wynagrodzenia, lecz także do obniżenia 
wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia.    

7. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 
wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak jednocześnie zobowiązania do wyrażenia 
takiej zgody. 

8. Wszelkie zmiany Umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej. 
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§ 18 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o zmianie adresu, numerów 
telefonów i faksów. W przypadku nie wywiązania się jednej ze Stron z tego 
obowiązku, korespondencja wysłana na podany w Umowie adres uważana będzie za 
doręczoną.  

2. Wykonawca zobowiązuje się zachować w poufności wszelkie informacje prawnie 
chronione, uzyskane w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy, w 
szczególności stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa prowadzonego przez 
Zamawiającego w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 roku, Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), w tym 
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, 
handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa.  

3. Przez dni robocze na gruncie Umowy należy rozumieć dni przypadające w okresie od 
poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

4. Wszelkie sprawy sporne wynikające z Umowy Strony oddają pod rozstrzygnięcie 
sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  

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

6. Wszelkie załączniki do Umowy stanowią jej integralną część, z zastrzeżeniem iż 
Ogólne Warunki Najmu odnoszące się do przedmiotu Umowy, a obowiązujące u 
Wykonawcy będą miały zastosowanie w takim zakresie w jakim nie będą stały w 
sprzeczności z postanowieniami Umowy (w przypadku sprzeczności pierwszeństwo 
mają postanowienia Umowy). 
6.1. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia. 
6.2. Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy. 
6.3. Załącznik nr 3 – wzór Protokołu zdawczo – odbiorczego. 
6.4. Załącznik nr 4 – Wykaz autoryzowanych stacji obsługi dla dostarczanych 

Pojazdów. 
 
ZAMAWIAJĄCY:                                             WYKONAWCA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
       


