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Załącznik nr 3 do SWZ  

  

 UMOWA Nr UG/OŚ/      /2022  

  

zawarta w dniu ………. …….. 2022 roku, w Regułach 

pomiędzy 

Gminą Michałowice z siedzibą w Regułach, Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 

Michałowice, Regon: 013269290, NIP: 534-24-80-595 reprezentowaną przez:  

Małgorzatę Pachecką - Wójta Gminy Michałowice 

zwaną w dalszej części „Zamawiającym”  

  

a  

  

………………………….. (Imię i nazwisko) prowadzącą/prowadzącym działalność gospodarczą na 

podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej pod firmą ………………..………………........ (pełna nazwa 

firmy) z siedzibą  

w …………………………… (miejscowość i kod pocztowy),  ul………, NIP………..…, REGON ……….…  

 

lub  

„………………………..” z siedzibą w ……………………….. (miejscowość i kod pocztowy),  

ul. ……………………….., NIP ……………….., REGON …………………….., wpisaną do rejestru  

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy ………… Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, pod numerem ………… wysokość kapitału zakładowego ………… zł.,  

reprezentowaną przez:  

…………………….. (Imię i nazwisko)  - ………………………………… (stanowisko) zwanym 

w dalszej części „Wykonawcą”, zaś wspólnie zwanych dalej „Stronami”  

    

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego Nr ZP.271.1.55.2022 przeprowadzonego w trybie podstawowym, 

na podstawie art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz. U. z 2022 r., poz. 1710), 

Strony zawierają Umowę o następującej treści:  

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa wraz z uruchomieniem mobilnego laboratorium 

służącego do monitoringu jakości powietrza na terenie Gminy Michałowice w ramach 

zadania budżetowego „Zakup samochodu elektrycznego stanowiącego mobilne 
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laboratorium do badań powietrza w gminie Michałowice” – zwane dalej „Przedmiotem 

umowy”.  

2. Wykonawca w ramach Przedmiotu umowy dostarczy mobilne laboratorium składające 

się z:  

1) pojazdu osobowego o napędzie elektrycznym, 

2) urządzenia do pomiaru jakości powietrza zamontowanego w pojeździe, 

wyposażonego w: 

a) analizator do ciągłego automatycznego pomiaru stężeń pyłu zawieszonego 

PM10 oraz PM 2,5,  

b) stację meteorologiczną obejmującą czujnik kierunku i prędkości wiatru, 

temperatury, wilgotności względnej powietrza oraz ciśnienie atmosferycznego, 

c) tablet z oprogramowaniem do wizualizacji danych. 

3. Szczegółowy opis Przedmiotu umowy określony jest w „Szczegółowej specyfikacji 

przedmiotu”, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia elementów składowych mobilnego 

laboratorium: 

1)  fabrycznie nowych (wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą 

dostawy), nieużywanych, pełnowartościowych, które nie służyły do celów 

demonstracyjnych, ani nie były wykorzystywane wcześniej przez innego 

użytkownika, wolnych od wad fizycznych i prawnych, a także obciążeń prawnych osób 

trzecich, nie jest przedmiotem jakiegokolwiek postępowania i zabezpieczenia; 

2) spełniających wszelkie wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa 

i normach mających zastosowanie do Przedmiotu umowy oraz normy i wymagania 

techniczno-eksploatacyjne obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz 

Unii Europejskiej; 

3) kompletnych i gotowych do pracy – użycia, zgodnie ze swym przeznaczeniem - bez 

dodatkowych jakichkolwiek zakupów i inwestycji ze strony Zamawiającego; 

4) zgodnych z oferowanymi przez Wykonawcę „Parametrami technicznymi” 

stanowiącymi załącznik nr 1 do umowy. 

5. Z chwilą wydania Przedmiotu umowy, nastąpi skutek w postaci przeniesienia  na 

Zamawiającego własności Przedmiotu umowy. 

 

§ 2 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i uruchomienia Przedmiotu umowy oraz do 

przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie jego użytkowania w terminie nie 

później 6 miesięcy od daty zawarcia umowy, tj. do dnia ……………….., z zastrzeżeniem, że 

pozostają w mocy postanowienia dotyczące świadczeń przewidzianych do wykonania po 

tej dacie, w tym dotyczące świadczeń w ramach udzielonej gwarancji, a także dotyczące 

kar umownych. 
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2. Za dzień wykonania wszystkich czynności przewidzianych niniejszą umową uznaje się 

datę podpisania Protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie Strony umowy, którego 

wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy.  

3. Do obowiązków Wykonawcy należy:  

1) dostarczenie do siedziby Zamawiającego na własny koszt i ryzyko Przedmiotu 

umowy, zgodnie z terminem dostawy określonym w ust. 1,  

2) dostarczenie Zamawiającemu wraz z Przedmiotem umowy dokumentów w języku 

polskim:  

a) kopii dokumentów potwierdzających dopuszczenie Przedmiotu umowy do 

obrotu na terytorium RP, w tym deklarację zgodności WE/UE, 

b) instrukcję obsługi poszczególnych elementów oferowanej konfiguracji 

Przedmiotu umowy,  

c) szczegółowe zestawienie warunków gwarancyjnych zgodnych z parametrami 

określonymi w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, 

d) dokumentację techniczno-ruchową,  

e) wykaz autoryzowanych punktów serwisowych oraz warunki świadczenia usług 

przez punkty serwisowe, w okresie pogwarancyjnym i niegwarancyjnych na 

terenie całego kraju, 

f) uzupełnioną książkę pracy i kontroli jakości oferowanego Przedmiotu umowy 

(paszport techniczny dla Przedmiotu umowy dla każdego jego samodzielnie 

działającego elementu), z uzupełnioną datą instalacji, uruchomienia i 

terminem następnego przeglądu,  

g) książkę gwarancyjną dotyczącą gwarancji udzielonej przez producenta 

pojazdu, 

h) kartę gwarancyjną/karty gwarancyjne,  

i) instrukcję obsługi pojazdu, która musi zawierać zagadnienia związane z:  

− konstrukcją, obsługą i serwisem pojazdu oraz elementów wyposażenia, 

− wymaganych terminów przeglądów okresowych, specyfikacji olejów i 

płynów eksploatacyjnych,  

− bezpiecznym użytkowaniem i obsługą pojazdu,  

j) kartę pojazdu, 

k) książkę przeglądów serwisowych, 

l) świadectwo homologacji, 

m) inne dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu, 

n) dokumentację potwierdzającą wykonanie przez Wykonawcę przeglądu 

zerowego pojazdu, w szczególności odnotowanie wykonania przeglądu w 

książce przeglądów serwisowych pojazdu 

o) wykaz dostawców części zamiennych, zużywalnych i materiałów 

eksploatacyjnych, jeżeli dotyczy Przedmiotu umowy,  
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3) dostarczenie sprzętu, wykonanie niezbędnych prac integracyjnych i 

przystosowawczych do uruchomienia zaoferowanego Przedmiotu umowy oraz 

uruchomienie wszystkich elementów oferowanej konfiguracji Przedmiotu umowy, 

4) przeprowadzenie prób i testów wymaganych obowiązującymi przepisami, w tym 

testów akceptacyjnych Przedmiotu umowy, jeżeli dotyczy Przedmiotu umowy,  

5) przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego (w terminie uzgodnionym 

przez Strony) na poziomie podstawowym po uruchomieniu Przedmiotu umowy z 

obsługi wszystkich elementów oferowanej konfiguracji Przedmiotu umowy. 

Szkolenie powinno być udokumentowane wystawieniem stosownego zaświadczenia 

i być przeprowadzone w języku polskim lub z udziałem tłumacza. 

4. Wykonawca zobowiązany jest przeszkolić pracowników Zamawiającego skierowanych 

przez niego do obsługi Przedmiotu umowy, zgodnie z ust. 3 pkt 5 w terminie  nie później 

niż do odbioru Przedmiotu umowy. 

 

§ 3 

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

 

Odpowiednio w zależności od podmiotu: 

 

Podmiot prowadzący działalność gospodarczą*: 

1. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy ustala się na 

kwotę brutto: …………… zł (słownie: ….. złotych), zawierającą … % podatku VAT w kwocie 

……… zł,  cena netto: …………… zł (słownie: ….. złotych) zgodnie z ofertą stanowiącą 

załącznik nr 2 do umowy, obejmujące: 

1) cenę za dostawę pojazdu osobowego o napędzie elektrycznym w wysokości ….. zł 

(słownie: …. zł), w tym podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości: …. zł 

(słownie: …. zł), 

2) cenę urządzenia do pomiaru jakości powietrza zamontowanego w pojeździe w 

wysokości ….. zł (słownie: …. zł), w tym podatek od towarów i usług (VAT) w 

wysokości: …. zł (słownie: …. zł). 

2. Wartość Przedmiotu umowy określona w ust. 1 oraz ceny jednostkowe, o których mowa 

w pkt. 1)-2), są cenami ryczałtowymi i nie ulegną zmianie przez cały okres realizacji 

Przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem sytuacji wskazanych w § 12 umowy. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty 

związane z należytą realizacją Przedmiotu umowy, w tym w szczególności cenę dostawy, 

uruchomienie pojazdu oraz transport do siedziby Zamawiającego Przedmiotu umowy, 

instrukcję obsługi oraz podatek akcyzowy, ubezpieczenia towaru na czas transportu, 

wszelkie koszty cła i odprawy celnej, gwarancji i serwisu gwarancyjnego na zasadach 

określonych w § 5 niniejszej umowy, przeglądów technicznych Przedmiotu umowy 

w okresie gwarancji (wszelkie wymagane lub zalecane przez producenta sprzętu 
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przeglądy serwisowe wraz z dojazdem do siedziby Zamawiającego i wymianą części w 

okresie gwarancyjnym, itp.), instruktażu, przeszkolenia i inne koszty związane z 

prawidłowym wykonaniem Przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak 

rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany 

wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1. 

 

Podmiot prowadzący działalność gospodarczą nie będący podatnikiem podatku VAT*: 

 

1. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy ustala się na 

kwotę: …………… zł (słownie: ….. złotych), zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik nr ……… 

do umowy, obejmujące: 

1) cenę za dostawę pojazdu osobowego o napędzie elektrycznym w wysokości ….. zł 

(słownie: …. zł), 

2) cenę urządzenia do pomiaru jakości powietrza zamontowanego w pojeździe w 

wysokości ….. zł (słownie: …. zł). 

2. Wartość Przedmiotu umowy określona w ust. 1 oraz ceny jednostkowe, o których mowa 

w pkt. 1)-2), są cenami ryczałtowymi i nie ulegną zmianie przez cały okres realizacji 

Przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem sytuacji wskazanych w § 12 umowy. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty 

związane z należytą realizacją Przedmiotu umowy, w tym w szczególności cenę dostawy, 

uruchomienie pojazdu oraz transport do siedziby Zamawiającego Przedmiotu umowy, 

instrukcję obsługi oraz podatek akcyzowy, ubezpieczenia towaru na czas transportu, 

wszelkie koszty cła i odprawy celnej, gwarancji i serwisu gwarancyjnego na zasadach 

określonych w § 5 niniejszej umowy, przeglądów technicznych Przedmiotu umowy 

w okresie gwarancji (wszelkie wymagane lub zalecane przez producenta sprzętu 

przeglądy serwisowe wraz z dojazdem do siedziby Zamawiającego i wymianą części w 

okresie gwarancyjnym, itp.), instruktażu, przeszkolenia i inne koszty związane z 

prawidłowym wykonaniem Przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak 

rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany 

wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1. 

 

§ 4 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

 

1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 dni od daty dostarczenia 

Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.  

2. Wykonawca ma możliwość złożenia elektronicznej ustrukturyzowanej faktury w ramach 

bezpłatnej  Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) 

(https://efaktura.gov.pl/uslugi-pef/), nr skrzynki PEPPOL: 5342480595. 
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3. Zamawiający wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, płatności faktury, w przypadku 

niewywiązania się Wykonawcy z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z niniejszej 

umowy oraz obowiązujących przepisów prawa. W takim przypadku, Wykonawcy nie 

przysługują odsetki za opóźnienie od wstrzymanej płatności.  

4. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany 

w fakturze. 

5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Wykonawca wystawi fakturę na: Gminę Michałowice, Aleja Powstańców Warszawy 1, 

05-816 Michałowice. 

 

Podmiot prowadzący działalność gospodarczą będący podatnikiem podatku VAT*: 

7. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i znajduje się w wykazie 

podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.). Ponadto oświadcza, że numer 

rachunku bankowego, który będzie ujawniony na fakturze do wpłacania przez 

Zamawiającego na rzecz Wykonawcy należności pieniężnych wynikających z umowy jest 

tożsamy z numerem rachunku rozliczeniowego, o którym mowa w art. 96b ust. 3 pkt 13 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i zawartym w tym wykazie 

oraz że został dla niego utworzony i wydzielony na cele prowadzonej działalności 

gospodarczej. 

8. W przypadku wykreślenia Wykonawcy z wykazu podmiotów, o którym mowa w art. 96b 

ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług lub zmiany w tym 

wykazie numeru rachunku rozliczeniowego, o którym mowa w ust. 7 powyżej albo 

wykreślenia tego rachunku z wykazu, Wykonawca zobowiązuje się natychmiast 

poinformować o tym Zamawiającego w dowolnej formie. 

9. Zamawiający może wstrzymać się z zapłatą należności pieniężnej do chwili publicznego 

udostępnienia w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 

r. o podatku od towarów i usług numeru rachunku bankowego, który Wykonawca 

wskazał w celu wpłacania należności pieniężnych wynikających z umowy. Strony zgodnie 

postanawiają, że w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z powyższego 

uprawnienia, Wykonawca nie uzyska prawa do dochodzenia roszczeń z tym związanych,  

w szczególności o zapłatę odsetek od kwoty, której płatność została wstrzymana. 

10. Faktury wystawione nieprawidłowo, przedwcześnie, bezpodstawnie bądź bez 

załączonego i podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru prac od wykonawcy 

usług, nie rodzą obowiązku zapłaty po stronie Zamawiającego i uprawniają 

Zamawiającego do odesłania faktury bez księgowania. 
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§ 5 

RĘKOJMIA, GWARANCJA I SERWIS 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu, zgodnie z ust. 2, pełnej gwarancji jakości na 

Przedmiot umowy. Okres gwarancji liczony jest od daty przekazania i pełnego 

uruchomienia Przedmiotu umowy potwierdzonej stosownym protokołem, o którym 

mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy. Bieg terminu gwarancji oraz rękojmi 

rozpoczyna się w dniu następnym po dniu podpisania protokołu zdawczo-

odbiorczego. 

2. Wykonawca udziela gwarancji: 

1) na okres …… miesięcy na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne 

pojazdu (min. 24 miesiące z limitem min. 100.000 km przebiegu),  

2) na okres ……  miesięcy na powłokę lakierniczą (min. 36 miesięcy), 

3) na okres ……  miesięcy na perforację elementów nadwozia (min. 36 miesięcy),  

4)  na okres ……  miesięcy na urządzenia do pomiaru jakości powietrza 

zamontowanego w pojeździe wraz z montażem  (min. 24 miesiące). 

3. Gwarancji podlegają wszystkie zespoły i podzespoły bez wyłączeń, z wyjątkiem 

materiałów eksploatacyjnych. Za materiały eksploatacyjne uważa się elementy 

wymieniane podczas okresowych przeglądów technicznych, takie jak oleje i inne 

płyny eksploatacyjne. 

4. Uszkodzenia mechaniczne Przedmiotu umowy powstałe z winy Zamawiającego oraz 

użytkowanie Przedmiotu umowy niezgodne z instrukcją obsługi stanowią podstawy 

do utraty gwarancji. 

5. Wszelkie wymagane lub zalecane przez producenta urządzeń do pomiaru powietrza 

przeglądy serwisowe wraz z dojazdem do siedziby Zamawiającego i wymianą części w 

okresie gwarancyjnym, Wykonawca wykona w ramach wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 3 ust. 1. Przeprowadzenie przeglądu serwisowego urządzeń do pomiaru powietrza 

Wykonawca potwierdzi wpisem do paszportu technicznego Przedmiotu umowy, 

stosownym protokołem i przekaże protokół Zamawiającemu.  

6. Wszelkie wymagane lub zalecane przez producenta pojazdu przeglądy techniczne w 

okresie gwarancyjnym, Wykonawca wykona w ramach wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 3 ust. 1.  

7. Liczba bezpłatnych gwarancyjnych przeglądów serwisowych: min. 1 przegląd na każde 

12 miesięcy w odniesieniu do pojazdu oraz urządzeń chyba, że producent zaleca większą 

częstotliwość.  

8. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania usterek i 

wad, jakie wystąpią w działaniu Przedmiotu umowy, których przyczyną są w 

szczególności wady tkwiące w dostarczonym Przedmiocie umowy. 

9. Montaż urządzenia do pomiaru jakości powietrza w pojeździe nie może mieć wpływu na 

zachowanie gwarancji pojazdu. 
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10. Uszkodzenia Przedmiotu umowy spowodowane użytkowaniem przez Zamawiającego 

niezgodnym z instrukcją obsługi, jeśli wystąpią zostaną potwierdzone protokołem 

sporządzonym w obecności przedstawiciela Wykonawcy oraz Zamawiającego. 

W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w zdaniu pierwszym koszty części 

zamiennych oraz ich wymiany, które uległy uszkodzeniu lub zniszczeniu obciążają 

Zamawiającego. 

11. Na Przedmiot umowy zostanie wystawiona karta pojazdu, książka gwarancyjna z 

datą rozpoczęcia gwarancji liczoną od daty podpisania protokołu odbioru pojazdu. 

12. Okres rękojmi jest równy poszczególnym okresom gwarancji. Zamawiający może 

realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. 

13. O każdym wypadku wadliwej pracy Przedmiotu umowy Zamawiający zawiadomi 

Wykonawcę niezwłocznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail 

………………. lub bezpośrednio inżyniera serwisu na adres e-mail ………………………… lub 

telefonicznie na nr. tel.: ……………………………… . 

14. Warunki gwarancji: 

1) Wykonawca na cały Przedmiot umowy zapewni w okresie gwarancji pełną 
nieodpłatną obsługę serwisową, zgodną z zaleceniami producenta, obejmującą 
wszelkie koszty napraw (robocizna i części zamienne oryginalne, dojazd do serwisu 
jeżeli wymagany), 

2) W okresie gwarancji Zamawiający wszelkie usterki Przedmiotu umowy będzie zgłaszał 

za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, a Wykonawca zobowiązuje 

się do: 

a) przystąpienia do usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego usterek i wad 

urządzenia do pomiaru jakości powietrza w terminie maksimum do 48 godzin w dni 

robocze,  

b) bezpłatnego usunięcia usterek i wad urządzenia do pomiaru jakości powietrza 

w terminie nie dłuższym niż 48 godzin w dni robocze, po upływie terminu 

określonego w pkt 1 lit. a), 

c) w przypadku konieczności sprowadzania części do urządzenia do pomiaru jakości 

powietrza – do 7 dni roboczych, nie włączając w to sobót oraz dni ustawowo 

wolnych od pracy, w przypadku napraw wymagających dłuższego czasu na usunięcie 

usterki, Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze, 

d) dokonywania wszelkich napraw gwarancyjnych przez serwis gwarancyjny 

autoryzowany przez Producenta, 

e) w ramach serwisu gwarancyjnego Wykonawca zapewni dostęp do dokumentacji 

technicznej niezbędnej do prawidłowego działania dostarczonego Przedmiotu 

umowy, 

f) w okresie gwarancji w przypadku dwukrotnej uzasadnionej reklamacji tej samej 

części Przedmiotu umowy, Wykonawca wymieni tę część na fabrycznie nową, 

g) jeżeli w okresie gwarancji wystąpi awaria urządzenia do pomiaru jakości powietrza 

niemożliwa do usunięcia lub urządzenie do pomiaru jakości powietrza będzie 
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niesprawne pomimo wykonania uprzednio trzech napraw, Wykonawca w terminie 7 

dni roboczych od chwili zgłoszenia awarii wymieni urządzenie do pomiaru jakości 

powietrza na fabrycznie nowe o parametrach nie gorszych niż wskazane 

w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, 

h) koszty transportu Przedmiotu umowy do serwisu w okresie gwarancji oraz jego 

zwrot, uruchomienie wraz z demontażem ponosi Wykonawca, 

i) w okresie udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do przeglądów 

gwarancyjnych z testem bezpieczeństwa elektrycznego na koszt Wykonawcy, bez 

wezwania, 

j) Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych i akcesoriów, a także usług 

serwisowych przez okres co najmniej 5-letni licząc od daty odbioru Przedmiotu 

umowy. 

15. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przeglądów okresowych oraz usuwania 

wad w ramach gwarancji, o której mowa w ust. 2 pkt 1 – 3 powyżej, w autoryzowanych 

stacjach obsługi. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę co najmniej jednej 

autoryzowanej stacji obsługi pojazdów na terenie województwa mazowieckiego, 

w której wykonywane będą przeglądy okresowe oraz usuwane wady. Wykaz 

autoryzowanych stacji obsługi stanowi Załącznik nr 4 do umowy. 

16. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do udzielania przedstawicielom 

Zamawiającego nieodpłatnych konsultacji telefonicznych dotyczących bieżącej 

eksploatacji urządzenia do pomiaru jakości powietrza. W tym zakresie Wykonawca 

zapewni obsługę w języku polskim. 

17. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania Zamawiającemu konsultacji w zakresie 

możliwości zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu w pojeździe: 

1) instalacji antenowych i zasilania, 

2) urządzeń łączności radiowej, 

3) innego sprzętu służbowego.  

18. Konsultacje, o których mowa w ust. 17 powyżej, udzielane będą telefonicznie pod 

numerem telefonu Wykonawcy: ……………. lub mailowo za pośrednictwem adresu  

e-mail Wykonawcy: ………………….  

19. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas ograniczonej możliwości używania 

Przedmiotu umowy lub jego części wskutek trwania naprawy lub jego nie działania 

lub wadliwego działania. Okres gwarancji biegnie na nowo w stosunku do 

wymienionego pojazdu, jego elementu lub wyposażenia. 

20. W okresie gwarancji, usuwanie wad w całym Przedmiocie umowy, w tym jego 

naprawa lub wymiana w ramach świadczeń gwarancyjnych, następują bez 

dodatkowego wynagrodzenia, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 

1. 

21. Usuwanie we własnym zakresie przez Zamawiającego drobnych usterek oraz 

uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych, takich jak oleje i płyny, nie powoduje 

utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z gwarancji. 
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22. Zamawiający zobowiązuje się używać Przedmiot umowy zgodnie z przeznaczeniem 

i zlecać naprawy gwarancyjne tylko i wyłącznie Wykonawcy. 

23. Celem wykonania usług serwisowych personel Wykonawcy, uzyska niczym 

nieograniczony dostęp do dostarczonego Przedmiotu umowy u Zamawiającego. 

24.  Na zakończenie okresu gwarancji Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia, w 

ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, przeprowadzi przegląd techniczny 

urządzenia i pojazdu. O terminie przeprowadzenia przeglądu technicznego Wykonawca 

powiadomi Zamawiającego. Przeprowadzenie przeglądu technicznego Przedmiotu 

umowy Wykonawca potwierdzi stosownym protokołem i przekaże protokół 

Zamawiającemu. 

25.  W przypadku odmowy uznania reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający może złożyć 

wniosek o przeprowadzenie ekspertyzy przez niezależnego Rzeczoznawcę. Jeżeli 

reklamacja Zamawiającego będzie uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem 

ekspertyzy ponosi Wykonawca. W takim przypadku Zamawiający może zlecić naprawę 

innemu podmiotowi. 

26.  Szczegółowe warunki gwarancji, serwisu oraz przeglądów gwarancyjnych Przedmiotu 

umowy zostaną określone w karcie gwarancyjnej, dostarczonej przez Wykonawcę wraz z 

Przedmiotem umowy. 

27.  Serwis gwarancyjny świadczy: ________________________ (nazwa firmy, adres, nr tel., 

e-mail). 

28. Wszelkie koszty ze świadczeniem gwarancji ponosi Wykonawca. 

29. Uprawnienia Zamawiającego wynikające z powyższych ustępów nie wyłączają 

uprawnień wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym w 

szczególności z Kodeksu cywilnego.  

 

 

§ 6 

OBOWIĄZKI W ZAKRESIE PODWYKONAWSTWA I PODMIOTU TRZECIEGO 

 

1. Wykonawca oświadcza, iż Przedmiot umowy wykona bez udziału Podwykonawców/ 

z udziałem niżej wymienionych Podwykonawców: ………………. (należy podać nazwy 

albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu 

z nimi) zawierając z nimi stosowne umowy  w formie pisemnej lub elektronicznej, pod 

rygorem nieważności w zakresie ……………….. 

1) Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych dot. ww. 

Podwykonawców (zmiana osób, danych kontaktowych Podwykonawców, lub 

osób do kontaktów z nimi)  w trakcie realizacji niniejszego Przedmiotu umowy. 

2) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu informacje na temat nowych 

Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 

dostawy. 
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2. Powierzenie Podwykonawcom określonym w ust. 1 realizacji dostawy nie zmienia treści 

zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części dostawy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania 

każdego Podwykonawcy tak, jakby były one działaniami, zaniechaniami, uchybieniami 

lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.  

3. Wykonawca lub Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu w terminie 4 dni 

roboczych od dnia jej zawarcia poświadczoną „za zgodność z oryginałem” kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo. 

4. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich 

informacji dotyczących Podwykonawców. 

5. Jeżeli Wykonawca dokonuje zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy jako podmiotu, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 

ustawy -  Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia przez niego 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany jest wykazać 

Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia, zgodnie z art. 462 ust. 7 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

6. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokonywanie w terminie wszelkich 

rozliczeń finansowych z Podwykonawcami. 

7. Wykonawca oświadcza, iż Przedmiot umowy wykona bez udziału Podmiotu trzeciego/ 

z udziałem niżej wymienionego Podmiotu trzeciego, (………………..nazwa podmiotu 

trzeciego), na zasoby którego w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia Wykonawca powoływał się składając Ofertę celem wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie 

realizował Przedmiot umowy w zakresie (w jakim wykształcenie, kwalifikacje zawodowe 

lub doświadczenie podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania Przedmiotu 

umowy na użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego).  

8. W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez (…………..nazwa podmiotu 

trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie 

zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co 

najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale 

podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego, lub osobistego 

wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub 

zawodowe, o których mowa w ust. 7. 

9. Podmiot trzeci, o którym mowa w ust. 7, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę 

Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

10. Zasady określone w niniejszym paragrafie stosuje się odpowiednio do dalszego 

podwykonawcy.  
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§ 7 

OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STRON 

 

1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji niniejszej umowy 

są: 

1) po stronie Zamawiającego:  

a) Pan/i  ………………. e-mail …………………………. tel. ………………… 

b) Pan/i ……………………. , e-mail ……………………………………. lub  

2) po stronie Wykonawcy: ……………… 

a) Pan/i  ….……, e-mail:………………., tel.:.............................. 

2. Osoby wymienione w ust. 1 są uprawnione do odbioru prac stanowiących Przedmiot 

umowy, uzgodnień w trakcie realizacji Przedmiotu umowy, udzielania koniecznych 

informacji, podejmowania innych niezbędnych działań koniecznych do prawidłowego 

wykonania Przedmiotu umowy.  

3. Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń 

związanych z jakością dostawy, które są niezbędne do ich prawidłowego oraz zgodnego z 

niniejszą Umową wykonania. Przedstawiciel Zamawiającego upoważniony jest również 

do odbioru dostawy w imieniu Zamawiającego.  

4. Zmiana przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy wymienionych powyżej nie 

wymaga zmiany niniejszej umowy. Strona dokonująca zmiany zawiadamia drugą stronę. 

 

§ 8 

DODATKOWE ZOBOWIĄZANIA STRON UMOWY 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do:  

1) w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawienia Zamawiającemu 

propozycji lakierów nadwozia z oferty producenta pojazdu, przy czym musi to 

być kolor biały.  

2) przeprowadzenia szkolenia z użytkowania mobilnego laboratorium, dla 

przynajmniej 2 przedstawicieli Zamawiającego będących odbiorcami 

końcowymi, w zakresie obejmującym: 

a) Pojazd: podłączenie do ładowania, uruchomienie aplikacji do zdalnego 

monitorowania pojazdu, istotne elementy eksploatacji,  

b) Urządzenie do monitorowania jakości powietrza:  obsługa techniczna, 

dokonanie próbnych pomiarów dla wszystkich urządzeń i we wszystkich 

dostępnych trybach, transmisja danych i ich przetwarzanie,  procedura w 

przypadku awarii, konserwacja oraz inne zagadnienia zalecane przez 

producentów. 

2. Zamawiający zobowiązany jest: 
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1)  w terminie 2 dni roboczych od przedstawienia przez Wykonawcę propozycji 

odcieni lakierów, dokonania wyboru koloru lakieru spośród  kolorów 

zaproponowanych przez Wykonawcę, 

2) zapewnienia obecności swoich przedstawicieli na szkoleniu w jednym dniu. 

 

§ 9 

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY  

 

1. Przedmiotem odbioru jakościowego jest wykonanie dostawy określonej w § 1 niniejszej 

umowy. 

2. Odbiór Przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego. 

3. O gotowości pojazdu do odbioru Wykonawca powiadomi Zamawiającego    

   e - mail………………, z wyprzedzeniem co najmniej 5 (pięciu) dni roboczych. Wykonawca 

w zawiadomieniu o gotowości pojazdu do odbioru poda co najmniej numer umowy oraz 

proponowaną datę i godzinę odbioru.  

4. Odbiór odbędzie się w dzień roboczy w godzinach pomiędzy 9:00-15:00. 

5. Dostarczony do odbioru samochód musi być naładowany co najmniej w takim stopniu 

aby móc przeprowadzić odbiór. 

6. Osoby reprezentujące Wykonawcę podczas czynności odbiorowych muszą posiadać 

pisemne upoważnienia do działania w imieniu Wykonawcy. 

7. Wykonawca najpóźniej w dniu odbioru, przekaże Zamawiającemu dokumenty, o których 

mowa w § 2 ust. 3 w języku polskim. 

8. Dokumenty, o których mowa w ust. 7 powyżej i w § 2 ust. 3 muszą być umieszczone  

w przezroczystych koszulkach foliowych w segregatorze formatu A4. Segregator musi 

być oznaczony numerem VIN pojazdu. 

9. Brak któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w ust. 8 powyżej i w § 2 ust. 3, jest 

równoznaczny z brakiem gotowości Przedmiotu umowy do odbioru i uprawnia 

Zamawiającego do powstrzymania się z odbiorem. 

10. Po uprzednim przeprowadzeniu instruktażu z zakresu obsługi pojazdu, przedłożeniu 

Zamawiającemu pełnej dokumentacji, o której mowa w ust. 8 powyżej i w § 2 ust. 3 , a 

także pomyślnym uruchomieniu pojazdu, Zamawiający przystąpi do odbioru pojazdu. 

11. Odbiór pojazdu potwierdzony zostanie protokołem odbioru, którego wzór stanowi 

Załącznik nr 3 do umowy, i podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Stron. 

Protokół zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po jednym dla Stron.  

12. Jeżeli podczas odbioru zostanie stwierdzona niezgodność pojazdu w szczególności  

z umową, przepisami prawa, ofertą Wykonawcy lub innymi normami, lub zostanie 

stwierdzona inna usterka lub wada, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia 

od dalszych czynności odbioru do czasu usunięcia niezgodności. Termin ponownego 

odbioru zostanie uzgodniony przez Strony umowy.  
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13. Odpowiedzialność z tytułu utraty lub uszkodzenia pojazdu przechodzi z Wykonawcy na 

Zamawiającego z chwilą podpisania protokołu odbioru oraz fizycznego wydania pojazdu 

Zamawiającemu. 

 

§ 10 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające  

z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, chyba że szkoda powstała z 

wyłącznej winy Zamawiającego lub w wyniku działania siły wyższej w rozumieniu § 12 

ust. 2  

2. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w następujących 

wysokościach:  

1) za zwłokę w dostawie samochodu w terminie wskazanym w przedmiotowej umowie 

w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 za 

każdy dzień zwłoki,  

2) za zwłokę w przystąpieniu do usuwania wad lub usterek stwierdzonych w czasie 

trwania gwarancji lub rękojmi lub za zwłokę w usunięciu tych wad lub usterek – w 

wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

3) za rozwiązanie umowy lub odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z 

powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność w wysokości 

20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1. 

3. Kary sumują się, ale ich łączna wartość nie może przekroczyć 45% wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1. 

4. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, 

po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

5.  W przypadku, gdy w niniejszej umowie przewidziano wykonanie niektórych 

czynności na koszt Wykonawcy, a czynności te nie zostaną wykonane, Zamawiający 

będzie upoważniony do potrącenia, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do 

zapłaty, kosztów ich wykonania z wynagrodzenia Wykonawcy.  

6. Niezależnie od kar umownych Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty 

odszkodowania za szkodę w rozmiarach przenoszących wysokość kar określonych w 

umowie, wyrządzoną wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, aż 

do pełnego zaspokojenia, w tym również wynikającą z utraty dofinansowania w 

ramach któregokolwiek z projektów.  

7. W przypadku, w którym Wykonawca wstrzymuje wykonanie lub nie wykonuje 

obowiązków i czynności składających się na Przedmiot umowy albo wykonuje je 

nierzetelnie lub z opóźnieniem, Zamawiający ma prawo do wykonania tych czynności 

we własnym zakresie lub prawo do zlecenia tych czynności podmiotowi trzeciemu, na 

koszt i ryzyko Wykonawcy.   
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8. Wykonanie zastępcze czynności we własnym zakresie lub zlecenie ich podmiotowi 

trzeciemu, może nastąpić, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do 

wykonania czynności. Wezwanie może nastąpić w formie pisemnej, elektronicznej 

lub też z wykorzystaniem innych sposobów porozumienia się na odległość 

(telefonicznie, mailowo). Zamawiający określa w wezwaniu termin do wykonania 

czynności, który może być ustalony na następny dzień roboczy następujący po 

dokonaniu wezwania, a w przypadku sytuacji nagłych również na dzień dokonania 

wezwania.  

9. Koszty zastępczego wykonania prac obciążają Wykonawcę do wysokości pełnej kwoty 

jej wykonania, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

10. Zamawiający może skorzystać z uprawnień, o których mowa w ust. 7, z zachowaniem 

roszczenia o naprawienie szkody oraz roszczenia o zapłatę kary umownej.   

11. Koszt zastępczego wykonania prac, o których mowa w ust. 7, Zamawiający potrąci, po 

uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty, z wynagrodzenia Wykonawcy, na co 

Wykonawca niniejszym wyraża zgodę.  

 

§ 11 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 

1. Zamawiający i Wykonawca mogą odstąpić od niniejszej umowy w przypadkach 

przewidzianych przez ustawę Prawo zamówień publicznych i Kodeks cywilny. Zamawiający 

i Wykonawca może ponadto odstąpić od umowy, jeżeli druga Strona narusza w sposób 

podstawowy postanowienia niniejszej umowy. 

2. Do podstawowych naruszeń, które mogą skutkować odstąpieniem Zamawiającego od 

całości lub części umowy, zaliczają się w szczególności następujące przypadki: 

1) Wykonawca nieterminowo i wadliwie wykonuje Przedmiot umowy – przez okres 

powyżej 5 dni roboczych od dnia wyznaczonego na jego realizację; 

2) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął w ciągu 5 dni roboczych od 

dnia zawarcia umowy, 

3) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn wstrzymuje wykonywanie dostawy będącej 

Przedmiotem umowy na min. 4 dni robocze, 

4) Wykonawca ze swojej winy przerwał realizację Przedmiotu umowy i nie podejmuje jej 

przez okres powyżej 5 dni roboczych. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy również w następujących przypadkach: 

1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

2) gdy dokonana zostanie taka zmiana planu finansowego Zamawiającego, iż nie 

przewiduje się środków na  realizację całości lub części umowy, 

3) poniesienia przez niego szkody na skutek niezachowania należytej staranności przy 

wykonywaniu przez Wykonawcę Przedmiotu umowy. 
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4. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1-3 powinno nastąpić najpóźniej w 

terminie 60 dni od powzięcia wiadomości o przyczynach odstąpienia, jednak nie później 

niż do 30.06.2023. i powinno zawierać uzasadnienie, pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia.  

5. W razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4, Zamawiający wzywa 

Wykonawcę do zaniechania naruszeń w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym 

upływie wyznaczonego terminu na ich usunięcie, może odstąpić od umowy. Wezwanie 

może nastąpić w formie pisemnej, elektronicznej lub też z wykorzystaniem innych 

sposobów porozumienia się na odległość (telefonicznie, mailowo). 

6. Strona, z której winy zostało dokonane odstąpienie od niniejszej Umowy, niezależnie od 

kar umownych, poniesie koszty wynikłe z odstąpienia od umowy. 

7. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej lub elektronicznej, pod rygorem 

nieważności.  

8. Oświadczenie o odstąpieniu wywołuje skutki ex tunc. 

   

§ 12 

PRZEWIDYWANE ZMIANY DO UMOWY 

 

1 Zamawiający, poza możliwością zmiany niniejszej umowy w przypadkach określonych 

w art. 455 ust. 1 pkt 2-4) oraz art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 

(zgodnie z warunkami określonymi w postanowieniach przepisu art. 455 tej ustawy) 

przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień umowy także 

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 

w poniższych okolicznościach. 

2. Strony dopuszczają zmiany istotnych postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku:  

1) zmiany terminu przewidzianego na wykonanie dostawy, które są 

spowodowane w szczególności przez:  

a) sytuację nieprzewidzianą i niezawinioną przez Strony, której wystąpienia nie 

mogły przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności;  

b) klęski żywiołowe;  

c) spowodowanego okolicznościami siły wyższej tj. wystąpienia zdarzenia 

losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było 

przewidzieć z pewnością oraz którym nie można zapobiec, w szczególności 

zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego 

powstaniem szkody w znacznych rozmiarach np. zdarzenia o charakterze 

katastrof przyrodniczych, nadzwyczajne zaburzenia życia zbiorowego lub 

niewypały, niewybuchy, wykopaliska archeologiczne; Nie uznaje się za siłę 

wyższą: zmniejszenia podaży jakichkolwiek materiałów lub urządzeń 

koniecznych do realizacji Przedmiotu umowy,  trudności w zatrudnieniu 
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pracowników o kwalifikacjach niezbędnych do wykonania Przedmiotu 

umowy, istotnego wzrostu cen materiałów lub urządzeń niezbędnych do 

realizacji Przedmiotu umowy; 

d) wstrzymania wykonywania niniejszej Umowy lub przerw powstałych z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego;  

e) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to 

działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron;  

f) przyczynami nieleżącymi po stronie Wykonawcy, w szczególności opóźnieniem  

w realizacji obowiązków Zamawiającego wynikających z umowy 

2) zmiany pojazdu/ urządzenia do pomiaru jakości powietrza określonego w ofercie 

Wykonawcy na inny pojazd/urządzenie spełniający wszystkie wymagania określone 

w opisie przedmiotu zamówienia i Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz o 

parametrach nie gorszych niż określone w ofercie Wykonawcy, jeżeli konieczność 

zmiany jest wynikiem okoliczności niemożliwych do przewidzenia na etapie 

zawierania umowy lub okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, w 

szczególności zaprzestania produkcji pojazdu  określonego w ofercie Wykonawcy lub 

braku dostępności pojazdu określonego w ofercie Wykonawcy, przy czym zmiana nie 

może pociągać za sobą podwyższenia wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy,  

3) zmiany parametrów pojazdu /urządzenia do pomiaru jakości powietrza, parametrów 

elementów pojazdu/ urządzenia do pomiaru jakości powietrza, będących wynikiem 

okoliczności niemożliwych do przewidzenia na etapie zawierania umowy lub 

okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, w szczególności z uwagi na 

zaprzestanie produkcji pojazdu, elementów pojazdu, lub braku dostępności pojazdu, 

przy czym zmienione parametry nie mogą być gorsze niż wskazane w opisie 

przedmiotu zamówienia oraz o parametrach nie gorszych niż określone w ofercie 

Wykonawcy i zmiana nie może pociągać za sobą podwyższenia wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy,  

4) zmiany pojazdu/ urządzenia do pomiaru jakości powietrza określonego w ofercie 

Wykonawcy na inny pojazd spełniający wszystkie wymagania określone w opisie 

przedmiotu zamówienia i Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz o parametrach 

nie gorszych niż określone w ofercie Wykonawcy, w przypadku gdy nastąpiła zmiana 

w dokumentacji homologacyjnej oznaczenia wariantu pojazdu związana z 

wprowadzeniem nowego rozszerzenia homologacyjnego.  
5) Zmiany osobowe:  

a) zmiana Podmiotu trzeciego/Podwykonawcy lub rezygnacja Podmiotu trzeciego/ 

Podwykonawcy może nastąpić pod warunkiem, iż nowy Podwykonawca wykaże 

spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie 

postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy Podwykonawca.  
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6) Pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany Umowy w zakresie 

obowiązków Stron, terminu wykonania umowy, wysokości wynagrodzenia, 

warunków i sposobów płatności, podstaw odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania, 

terminu na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wysokości i podstaw 

naliczenia kar umownych:  

a) w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem 

wydania przez właściwe organy określonych nakazów, zakazów lub zaleceń, 

b) w przypadku gdy zaistnieje inna niemożliwa do przewidzenia okoliczność 

prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi 

odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania 

umowy; 

c) w przypadku wystąpienia siły wyższej oraz innych nadzwyczajnych 

okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć w terminie 

zawarcia umowy, pomimo zachowania przez Strony należytej staranności. 

Jako siłę wyższą rozumie się: wystąpienie zdarzenia losowego wywołanego 

przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością 

oraz którym nie można zapobiec, w szczególności zagrażającego bezpośrednio 

życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych 

rozmiarach np. zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych, 

nadzwyczajne zaburzenia życia zbiorowego lub niewypały, niewybuchy, 

wykopaliska archeologiczne. Nie uznaje się za siłę wyższą: zmniejszenia 

podaży jakichkolwiek materiałów lub urządzeń koniecznych do realizacji 

Przedmiotu umowy, trudności w zatrudnieniu pracowników o kwalifikacjach 

niezbędnych do wykonania Przedmiotu umowy; 

d) wstrzymania wykonywania niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego;  

e) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających lub opóźniających 

wykonanie Przedmiotu umowy, które to działania nie są konsekwencją winy 

którejkolwiek ze Stron;  

f) w przypadku dostrzeżonych w umowie omyłek lub nieścisłości w stosunku do 

innych dokumentów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

jeżeli zmiana taka nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy; 

g) zmiany w obowiązujących przepisach prawa mające wpływ na przedmiot i 

warunki umowy oraz zmiany sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/ 

lub Zamawiającego skutkujące niemożliwością realizacji przedmiotu umowy;  

h) zmiany przez ustawodawcę stawki podatku VAT - wynagrodzenie Wykonawcy 

ulegnie odpowiedniej zmianie w tej części, której ta zmiana będzie dotyczyła: 

wartości netto  z oferty Wykonawcy pozostaną bez zmian, a kwota 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy, zostanie wyliczona na podstawie nowych 

przepisów z uwzględnieniem stopnia wykonania zamówienia;   



ZP.271.1.55.2022  

„Zakup samochodu elektrycznego stanowiącego mobilne laboratorium do badań 
powietrza w gminie Michałowice”  

  19  

i) w przypadku  wystąpienia  nadzwyczajnych okoliczności (nie będących „siłą 

wyższą”), grożących rażącą stratą, których Strony umowy nie były w stanie 

przewidzieć w terminie zawarcia umowy, pomimo zachowania  przez Strony 

należytej staranności;  

j) z powodu wystąpienia okoliczności niezawinionych przez Strony, których nie 

można było wcześniej przewidzieć;  

k) z powodu zmian stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na treść 

zawartej umowy, jeżeli taka zamiana leży w interesie publicznym.  

3. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić pisemnie Zamawiającego o zamiarze 

ubiegania się o zmianę zawartej umowy, dostarczając Zamawiającemu pisemny 

wniosek wraz z wyczerpującym i szczegółowym uzasadnieniem.  

1) Wskazane we wniosku, przyczyny nie mogą wynikać z uchybień lub z 

niezachowania należytej staranności Wykonawcy.   

4. Strony są obowiązane, informować się wzajemnie o wystąpieniu okoliczności 

stanowiących siłę wyższą w terminie 1 dnia kalendarzowego od dnia, w którym 

dowiedziały się o wystąpieniu siły wyższej.  

5. Wyżej wymienione zmiany mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego lub 

Wykonawcy, za zgodą obu Stron i zostaną wprowadzone do Umowy aneksem.  

6. Strony umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności 

związanych z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 (zwanego dalej COVID-19) na 

należyte wykonanie niniejszej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. 

Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w 

zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty potwierdzające wpływ okoliczności 

związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie niniejszej umowy.  

7. Każda ze stron umowy może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem 

COVID-19 na należyte wykonanie niniejszej umowy.  

8. Strona umowy na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, o których 

mowa w ust. 6 i 7, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej  

stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności, 

o których mowa w ust. 6, na należyte jej wykonanie. Jeżeli strona umowy otrzymała 

kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.  

9. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, 

o których mowa w ust. 6, wpływają na należyte wykonanie niniejszej umowy, w 

uzgodnieniu z Wykonawcą, dokonuje zmiany umowy, w szczególności przez: zmianę 

terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania 

umowy lub jej części, zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót 

budowlanych, zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę 

wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy, o ile wzrost 
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wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości 

pierwotnej umowy.  

10. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, 

o których mowa w ust. 6, mogą wpłynąć na należyte wykonanie niniejszej umowy, 

w uzgodnieniu z Wykonawcą, może dokonać zmiany umowy, w szczególności w 

zakresie, o którym mowa w ust. 9.  

11. Zmiana zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie lub 

w formie elektronicznej, pod rygorem nieważności takiej zmiany.  

 

§ 13 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i inne powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa. 

2. Strony poddają spory wynikające z realizacji niniejszej umowy lub pozostających w 

pośrednim bądź bezpośrednim związku z umową pod rozstrzygnięcie Sądu 

właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na osoby 

trzecie,  bez zgody drugiej Strony wyrażonej na piśmie. 

4. Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody przedstawiciela 

Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią, wierzytelności już wymaganych, a także 

przyszłych, przysługujących Wykonawcy wobec Zamawiającego na podstawie 

niniejszej umowy. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z wierzytelnością, 

w szczególności roszczeń o zaległe odsetki (art. 509 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego).  

5. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, 

a w szczególności przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, dane Wykonawcy 

stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej, która podlega udostępnieniu w trybie 

przedmiotowej ustawy, jak również, iż dane o zawartej umowie publikowane 

są w rejestrze umów na stronie BIP Urzędu Gminy Michałowice. 

6. Administratorem danych osobowych zawartych w umowie jest Gmina Michałowice z 

siedzibą Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice, 

reprezentowana przez Wójta. Dane przetwarzane są w celu wykonania umowy, 

której stroną jest osoba, której dane dotyczą. Podanie danych niezbędnych do 

wykonania umowy jest konieczne, zgodnie z art. 353 [1] kodeksu cywilnego. Dane nie 

są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. 

Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do 

przetwarzania danych oraz uprawnione na podstawie przepisów prawa organy 
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publiczne.  Dane są przechowywane przez czas niezbędny do wykonania umowy, a 

także określony w szczególnych przepisach prawa oraz przez okres przedawnienia 

roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego. Osobie, 

której dane dotyczą, przysługuje prawo wglądu w swoje dane i prawo ich 

uzupełniania i poprawiania. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania i 

ochrony danych osobowych podane są w Polityce ochrony danych dostępnej na 

stronach www Administratora. 

7. Umowę wraz z załącznikami sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 

jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego 

 

Załączniki do Umowy: 

Parametry techniczne, stanowiące załącznik nr 1  do umowy; 

Oferta Wykonawcy, stanowiąca załącznik nr 2 do umowy; 

Protokołu zdawczo-odbiorczego, stanowiący załącznik nr 3 do umowy; 

Wykaz autoryzowanych stacji obsługi, stanowiący załącznik nr 4 do umowy; 

 

 WYKONAWCA                                                                                            ZAMAWIAJĄCY 
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