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Załącznik nr 7 do SIWZ
WZÓR UMOWY

UMOWA Nr …………………………………

zawarta w Dobrodzieniu w dniu  ……........ 2017 r.  pomiędzy: 
Gminą  Dobrodzień  posługującą  się  numerem  identyfikacji  podatkowej  NIP  576-15-57-210,
z  siedzibą  w  Urzędzie  Miejskim  w  Dobrodzieniu,  Plac  Wolności  1,  46-380  Dobrodzień
reprezentowaną przez: 
Burmistrz  Dobrodzienia – mgr Różę Koźlik
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
a 
………………………………………………………………..................................................................................
…................................................................................................................................................

zwaną(-ym)  w dalszej  części  umowy „Wykonawcą”  posługują(-cym)  się  numerem identyfikacji
podatkowej NIP ………………………………………, reprezentowaną(-ym) przez:
………………………………...........................…….…….
…………………………………..........................……..…,

Zamawiający   i   Wykonawca  łącznie  zwani  będą dalej  „Stronami”  lub oddzielnie każdy z nich
„Stroną”.  Przedstawiciele  Stron  przez  złożenie  swojego  podpisu  oświadczają  także,  że  są
upoważnieni do zawarcia niniejszej umowy, że ich prawo do reprezentowania danej Strony nie jest
ograniczone  w  żadnym  zakresie,  a  sposób  reprezentacji  osób  występujących  w  imieniu
reprezentowanych  Stron  umożliwia  skuteczne  składanie  oświadczeń  woli,  w  tym  zaciąganie
zobowiązań na rzecz reprezentowanego podmiotu,  oświadczają  też,  że  nie  jest  im znana żadna
przeszkoda,  która  mogłaby  mieć  wpływ  na  wykonanie  zobowiązań  przyjętych  przez  Strony
w niniejszej umowie.

§ 1

OGÓLNE ZASADY REALIZACJI ZADANIA

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach określonych ustawą z dnia
29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)
zwaną w dalszej części  umowy „ustawą Pzp”.  – przetarg nieograniczony, Zamawiający powierza,
a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie p.n.: „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-
gaśniczego wraz ze sprzętem dla OSP Dobrodzień”.

§ 2

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem niniejszej  umowy jest  zakup fabrycznie nowego  (nieużywanego)  lekkiego
samochodu  ratowniczo-gaśniczego  na  podwoziu  z  napędem  4  x  2  (zabudowa
kontenerowa) wraz ze sprzętem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrodzieniu.

2.  Szczegółowy  opis  przedmiotu  niniejszego  zamówienia  określa  SPECYFIKACJA   ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części umowy „SIWZ”). Przedmiotowe zamówienie
musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych umową
warunkach.

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać opisane w SIWZ zamówienie, zgodnie ze złożoną ofertą
oraz obowiązującymi przepisami.

4.  Warunki umowy określone są w dokumentach we wskazanej niżej kolejności:
1) SIWZ,
2) oferta Wykonawcy.

5.  Wykonawca zobowiązuje się sprzedać Zamawiającemu określony w ofercie samochód w ilości
1 szt. wraz ze sprzętem.

§ 3

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wykonawca zrealizuje dostawę objętą zamówieniem w terminie:  do 40 dni od dnia zawarcia
umowy.  



§ 4

WYNAGRODZENIE

1. Za dostarczony samochód wraz ze sprzętem Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy
wynagrodzenie, które ma charakter wynagrodzenia     ryczałtowego i jest określone w ofercie Wyko-
nawcy, złożonej w postępowaniu przetargowym w kwocie:
brutto: …………………… zł, 
słownie: ……………………………………......…………………………........................…………………………/100,
netto: …………………… zł, 
słownie: ………………………………………................………………......…………………………………………/100.

2. Kwota  wymieniona  w  ust.  1  niniejszego  paragrafu  obejmuje  wszystkie  koszty,  jakie  poniesie
Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami reali-
zacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 niniejszej umowy, w tym w szczególności koszty
wytworzenia lub nabycia go u producenta, cła, koszty dostarczenia samochodu wraz ze sprzętem
do miejsca dostawy oraz koszty ubezpieczenia w czasie transportu.

3. Podstawą wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu za dostawę
przedmiotu zamówienia, o którym mowa w  § 2 niniejszej umowy,  będzie faktura wystawiona na:
Nabywca: Gmina Dobrodzień, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień, NIP 576-15-
57-210 wraz z protokołem odbioru, o którym mowa w § 7 ust. 6 niniejszej umowy.

§ 5

OBOWIĄZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  dostarczyć  wyłącznie  samochód  fabrycznie  nowy  (nieużywany),
wolny od wad wraz ze sprzętem również fabrycznie nowym (nieużywanym) i wolnym od wad.

2. Dodatkowo Wykonawca zobowiązuje się wraz z samochodem i sprzętem:
  a) dostarczyć Zamawiającemu odpowiednie instrukcje obsługi niezbędne do prawidłowej obsługi

samochodu oraz sprzętu – sporządzone w języku polskim.
3.  Wykonawca  na  własny  koszt  zobowiązany  jest  przeszkolić  załogę  Zamawiającego  w zakresie

prawidłowej obsługi i eksploatacji dostarczonego samochodu oraz sprzętu.
4. Wykonawca wykona zobowiązanie z najwyższą starannością wymaganą od podmiotu profesjo-

nalnego.
5.  Wszelkie  dokumenty  dotyczące  dostawy  samochodu  wraz  ze  sprzętem  przygotowuje

Wykonawca.

§ 6 

WARUNKI REALIZACJI CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PRZEZ PODWYKONAWCÓW

1. Zakres rzeczowy dostaw powierzonych Podwykonawcom jest następujący:

I. Podwykonawca: …………………………………………………………………………………………..……………..

wykona: .........................................................................................................................

II. Podwykonawca: …………………………………………………………………………………………..……………..

wykona: .........................................................................................................................

III. Podwykonawca: …………………………………………………………………………………………..……………..

wykona: .........................................................................................................................

(…) Podwykonawca: …………………………………………………………………………………………..……………..

wykona: .........................................................................................................................
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2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za dostawę, którą wykonuje
przy pomocy Podwykonawców, wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Niezależnie od wysokości wynagrodzenia poszczególnych Podwykonawców w umowach z nimi,
Wykonawca  zapewni,  aby  zamieszczona  została  klauzula  dotycząca  gwarancji  i  serwisu
wymienionych  w  §  10  ust.  1  niniejszej  umowy.  Wykonawca  zapewni  ustalenie  w  umowach
takiego okresu odpowiedzialności, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady,
o których mowa w § 10 ust. 4 niniejszej umowy.

4.  Umowa  zawarta  z  Podwykonawcą  powinna  zawierać  zapis  zobowiązujący  Podwykonawcę  do
powiadomienia Zamawiającego o dokonaniu przez Wykonawcę zapłaty za dostawę zrealizowaną
przez Podwykonawcę, stanowiącą przedmiot tej umowy, w ciągu 3 dni roboczych od daty wpływu
należności na rachunek bankowy Podwykonawcy.

§ 7

WARUNKI DOSTAWY I ODBIORU SAMOCHODU WRAZ ZE SPRZĘTEM

1.  Miejscem dostawy samochodu wraz ze sprzętem jest siedziba Wykonawcy.
2.  Dostawa  wymienionego  w  §  2  niniejszej  umowy  samochodu  wraz  ze  sprzętem  nastąpi

jednorazowo. Dostawa ta zostanie potwierdzona odpowiednim protokołem odbioru jakościowego
określonym w ust. 6 niniejszego paragrafu. Odbiór jakościowy nastąpi nie później niż 7 dni od
daty dostawy w/w samochodu wraz ze sprzętem.

3. Odbiór samochodu wraz ze sprzętem nastąpi w siedzibie Wykonawcy, po podpisaniu przez
obie Strony umowy protokołu odbioru, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

4.  Wykonawca zobowiązuje się uzgodnić z osobą wymieniona w  § 13  ust. 10   niniejszej umowy
termin odbioru z wyprzedzeniem, co najmniej 48 godzinnym.

5. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym związanych,
może odmówić przyjęcia dostawy samochodu wraz ze sprzętem, jeżeli  dostarczony samochód
oraz sprzęt nie będzie spełniać wymagań określonych w SIWZ.

6.  Dokonanie dostawy samochodu wraz ze sprzętem zostanie  potwierdzone odpowiednim
protokołem odbioru jakościowego, podpisanym przez obydwie Strony niniejszej umowy.
Odbiór jakościowy będzie polegał na stwierdzeniu zgodności  dostarczonego samochodu
oraz sprzętu z treścią oferty złożonej w postępowaniu przetargowym i dostarczoną przy
odbiorze  dokumentacją  w  zakresie  parametrów  technicznych  oraz  stwierdzeniu
poprawności działania i braku uszkodzeń mechanicznych.

§ 8

WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Zapłata za dostarczony samochód wraz ze sprzętem nastąpi przelewem na konto podane przez
Wykonawcę w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej
przez Wykonawcę faktury.

2.  Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
3.  W przypadku  zwłoki  w  zapłacie  należności,  o  której  mowa  w  ust.  1  niniejszego  paragrafu,

Wykonawca naliczać będzie odsetki ustawowe.
4. Koszty obsługi bankowej powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca.

§ 9 

KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a)  za  opóźnienie  w dostawie  samochodu  wraz  ze  sprzętem będącego  przedmiotem umowy,

o którym mowa w § 2 niniejszej umowy – kwoty w wysokości 0,2 % kwoty brutto, o której
mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia w dostawie samochodu wraz
ze sprzętem - do wysokości 10 %  kwoty brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umo-
wy,

b)  za  niedotrzymanie  przez  Wykonawcę  terminu  naprawy  samochodu  wraz  ze  sprzętem,
o którym mowa w § 10 ust. 5 niniejszej umowy - kwotę 0,2 % kwoty brutto, o której mowa
w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia - do wysokości 10 % kwoty brutto,
o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

c)  za  odstąpienie  od  niniejszej  umowy  z  przyczyn  niezależnych  od  Zamawiającego  -  kwoty
w wysokości 10 % kwoty brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  karę  umowną  za  odstąpienie  od  niniejszej  umowy  przez
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Zamawiającego  z  przyczyn  niezależnych  od  Wykonawcy  w  wysokości  10  % kwoty  brutto
określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, z zastrzeżeniem okoliczności wskazanych w § 11 ust. 2
niniejszej umowy. 

3.  Każda  ze  Stron  dokona  zapłaty  kar  umownych  przelewem na  wskazany  przez  drugą  Stronę
umowy rachunek bankowy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu żądania zapłaty.

4.  Realizacja  zapłaty  kar  umownych  naliczonych  przez  Zamawiającego  może  nastąpić  poprzez
potrącenie wysokości kary z kwoty należnej do zapłaty Wykonawcy wynikającej z wystawionej
przez niego faktury.

5. Zapłacenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy,
o którym mowa w § 2 niniejszej umowy. 

§ 10

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

1. Wykonawca  udzieli  na  dostarczony  samochód  wraz  ze  sprzętem  następujących  gwarancji
i serwis:
a) gwarancja na samochód – ……. miesiące(-y)
b) gwarancja na zabudowę pożarniczą – ……. miesiące(-y)
c) gwarancja na dodatkowy sprzęt – zgodnie z gwarancją producentów – ……. miesiące(-y),
d) serwis samochodu: …………………………......……………………………………………………..…
                                  …………………………......……………………………………………………..…
e) serwis zabudowy pożarniczej: …………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..
lub wyda Zamawiającemu dokument gwarancyjny  wystawiony  przez  producenta  na taki  sam
termin gwarancji.

2.  Bieg  terminu  gwarancji  samochodu  oraz  sprzętu  rozpoczyna  się  w  dniu  dokonania  przez
Zamawiającego odbioru jakościowego bez zastrzeżeń.

3. Wykonawca  zobowiązuje  się zapewnić Zamawiającemu bezpłatny serwis gwarancyjny.
4.  Z  tytułu  gwarancji  Wykonawca  odpowiada  za  wady  samochodu  oraz  sprzętu  ujawnione

w czasie trwania gwarancji. Wszelkie koszty związane z reklamacją, naprawami gwarancyjnymi
oraz transportem uszkodzonego samochodu jak również sprzętu w okresie gwarancyjnym pono-
szone będą przez Wykonawcę. 

5. Czas naprawy gwarancyjnej przedłuża okres gwarancji wymieniony w ust. 1 niniejszego paragra-
fu.

§ 11

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.  Zamawiający może bezwarunkowo odstąpić od umowy, jeżeli:
1) nastąpi ogłoszenie upadłości Wykonawcy,
2) nastąpi wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec Wykonawcy, które uniemożliwi wyko-

nanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 niniejszej umowy.
2.  W razie  zaistnienia  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że  wykonanie  umowy  nie  leży

w  interesie  publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy,
Zamawiający  może odstąpić  od  umowy w terminie  30 dni od powzięcia  wiadomości  o  tych
okolicznościach.  W przypadku,  o  którym mowa  powyżej,  Wykonawca  może  żądać  wyłącznie
wynagrodzenia należytego z tytułu wykonania części umowy ( art. 145 ustawy Pzp).

3.  W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  Wykonawca  i  Zamawiający  przedłożą  szczegółowe
zestawienie swoich roszczeń, aby umożliwić zawarcie polubownego porozumienia.

4. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron wymaga formy pisemnej i uzasadnienia. 
5. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający nie wypłaci Wykonawcy wynagrodzenia

za wykonaną dostawę w ciągu 30 dni od terminu płatności ustalonego w umowie, po uprzednim
skierowaniu pisemnego wezwania do zapłaty, wyznaczającego przynajmniej 30 – dniowy termin
ostatecznego uregulowania zaległości.

6.  W przypadku  niewykonania lub nienależytego  wykonania  zobowiązania  w terminie,  o  którym
mowa w § 3 niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy i żądać za
odstąpienie kary umownej zgodnie z § 9 ust. 1 pkt c niniejszej umowy.
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§ 12

 SIŁA WYŻSZA

1.  Przez  siłę  wyższą  rozumie  się  wystąpienie  wszelkich  zdarzeń  nadzwyczajnych,  zewnętrznych,
których nie można było przewidzieć przy podpisywaniu umowy, którym nie można było zapobiec
i  których  nie  dało  się  uniknąć  nawet  przy  zachowaniu  najwyższej  staranności  a  które
uniemożliwiają  Wykonawcy wykonanie przedmiotu  umowy,  o  którym mowa w § 2 niniejszej
umowy. Spowodowane wyjątkowymi zdarzeniami i okolicznościami w szczególności takimi jak:
epidemia, klęska żywiołowa (powódź, trzęsienie ziemi) i  inne kataklizmy przyrodnicze mające
charakter siły wyższej oraz wszelkie działania wojenne, rebelie, terroryzm, rewolucja, powstanie,
inwazja,  bunt,  zamieszki,  strajk  spowodowany  przez  inne  osoby,  działania  rządowe  –  nie
związane z realizacją inwestycji itp.

2.  W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu
ograniczenia  do  minimum  opóźnienia  w  wykonywaniu  swoich  zobowiązań  umownych,
powstałego na skutek działania siły wyższej.

3.   Strony  nie  będą  ponosiły  żadnej odpowiedzialności za częściowe lub całkowite nie wywiązanie
się ze zobowiązań umownych spowodowanych przypadkami siły wyższej.

4.   Strona  poszkodowana  przez  siłę  wyższą  jest zobowiązana do bezzwłocznego poinformowania
na  piśmie  drugiej  Strony o jej wystąpieniu. W przypadku niespełnienia tego obowiązku, Strona
zainteresowana traci prawo do powoływania się na siłę wyższą.

5.   Po  zakończeniu  trwania  siły  wyższej,  druga  Strona  powinna  być o tym natychmiast poinfor-
      mowana.

§ 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Dopuszcza się wszelkie nieistotne zmiany w treści umowy, które to zmiany nie wpłynęłyby na
krąg Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia ani na wynik postępowania.

2. Strony dopuszczają zmianę istotnych postanowień umowy zgodnie z wymogami art. 144 ust. 1
pkt 1 ustawy Pzp w następujących przypadkach:
a) zmiany  obowiązujących  przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści

umowy   do  aktualnego  stanu  prawnego  –  w  takim  przypadku  zmianie  ulec  może
zakres rzeczowy  przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 niniejszej umowy i/lub zmiana
wynagrodzenia na zasadach określonych przez obie Strony i/bądź termin jej realizacji,

b) wystąpienia siły wyższej, o której mowa w § 12 – w takim przypadku zmianie ulec może zakres
rzeczowy  przedmiotu  umowy,  o  którym  mowa  w  §  2  niniejszej  umowy  i/lub  zmiana
wynagrodzenia  na  zasadach  określonych  przez  obie  Strony  oraz/bądź  termin  jej  realizacji
(odpowiednio  o okres trwania okoliczności  celem ukończenia przedmiotu  umowy, o którym
mowa w § 2 niniejszej umowy w sposób należyty), 

c) wywołanymi przyczynami zewnętrznymi, które w sposób obiektywny uzasadniają potrzebę tej
zmiany,  niepowodująca  zachwiania  równowagi  ekonomicznej  pomiędzy  Wykonawcą
a Zamawiającym  –  w  takim  przypadku  zmianie  ulec  może  zakres  rzeczowy  przedmiotu
umowy, o którym mowa w § 2 niniejszej umowy i/lub zmiana wynagrodzenia na zasadach
określonych przez obie Strony oraz/bądź termin jej realizacji,

d) zaistnienia okoliczności leżącej po  stronie  Zamawiającego  jak  i Wykonawcy, w szczególności
spowodowanej sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub
innymi  okolicznościami  niezależnymi  od  Zamawiającego  oraz  Wykonawcy,  które  nie  były
możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, skutkujące niemożliwością prowadzenia
prac – w takim przypadku zmianie ulec może zakres rzeczowy przedmiotu umowy, o którym
mowa w §  2  niniejszej  umowy i/bądź  termin  jej  realizacji  (odpowiednio  o  okres  trwania
okoliczności celem ukończenia przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 niniejszej umowy
w sposób należyty) oraz warunki płatności,

e)  zaistnienia  innej,  niemożliwej  do przewidzenia  w momencie  zawarcia  umowy,  okoliczności
prawnej (zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mającym wpływ na realizacje
przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 niniejszej umowy), ekonomicznej lub technicznej,
za  którą  żadna  ze  Stron  nie  ponosi  odpowiedzialności,  skutkującej  brakiem  możliwości
należytego wykonania umowy, zgodnie z SIWZ – w takim przypadku zmianie ulec może zakres
rzeczowy  przedmiotu  umowy,  o  którym  mowa  w  §  2  niniejszej  umowy, w  zakresie
umożliwiającym oddanie  przedmiotu  umowy,  o  którym mowa w § 2 niniejszej  umowy do
użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich
zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom. Zmianie może ulec
także termin realizacji umowy;
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f) jeżeli nastąpi zmiana któregokolwiek z Podwykonawców, na innego niż ci, którzy zostali podani
w § 6 ust. 1 niniejszej umowy - zmianie mogą ulec Podwykonawcy wymienieni w § 6 ust. 1
niniejszej umowy, po pisemnej akceptacji Zamawiającego,

g)  jeżeli  nastąpi  zmiana  zakresu  rzeczowego  niniejszego  zamówienia,  który  miał  zostać
zrealizowany przez określonych w § 6 ust. 1 niniejszej umowy Podwykonawców – zmianie
może ulec ten że zakres, po pisemnej akceptacji Zamawiającego,

h) jeżeli  nastąpi  polepszenie parametrów technicznych dostarczonego samochodu lub sprzętu
w stosunku do parametrów technicznych określonych w ofercie - zmianie może ulec zakres
rzeczowy przedmiotu, o którym mowa w § 2 niniejszej umowy i/lub zmiana wynagrodzenia na
zasadach określonych przez obie Strony oraz/bądź termin jej realizacji,

i)  jeżeli nastąpi nieoczekiwana zmiana miejsca dostawy – zmianie może ulec miejsce dostawy
określone w niniejszej umowie, 

j)  w przypadku przedłużenia terminu realizacji zamówienia lub poprawienia warunków gwarancji
i/lub  serwisu  określonych  w  niniejszej  umowie  –  zmianie  może  ulec  termin  realizacji
zamówienia bądź warunki tych gwarancji i/lub serwisu,

k)  w   przypadku   aktualizacji   rozwiązań   z   uwagi   na   postęp   technologiczny   lub  zmiany
obowiązujących  przepisów - zmianie może ulec zakres rzeczowy przedmiotu, o którym mowa
w § 2 niniejszej umowy i/lub  zmiana  wynagrodzenia  na zasadach określonych przez obie
Strony oraz/bądź termin jej realizacji.

3.  Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp:
 a) zmiana  danych  teleadresowych, zmiana formy prowadzenia działalności gospodarczej Wyko-

nawcy (np. spółki cywilnej w spółkę jawną), zmiana nazwy firmy, zmiany osób wskazanych do
kontaktów między Stronami umowy,

b) poprawianie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
4.  Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 3-6

ustawy Pzp.
5.  W sytuacji wystąpienia jakiejkolwiek okoliczności, o których wyżej mowa, każda ze Stron może

wystąpić  z wnioskiem zawierającym wskazanie  zmiany, jaka powinna zostać  dokonana,  wraz
uzasadnieniem tej zmiany.

6.   Wszelkie  zmiany  lub  uzupełnienia  umowy  mogą  być  dokonywane  pod rygorem nieważności
wyłącznie  za  zgodą  obu  Stron, wyrażoną w formie pisemnego aneksu podpisanego przez  obie
Strony.

7. Zamawiający może nie wyrazić zgody na dokonanie zmian postanowień umowy, jeżeli propono-
wana  zmiana  może  wpłynąć  na  opóźnienie  lub  zwiększenie  kosztów  bądź  obniżenie  jakości
wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 niniejszej umowy.

8.  W  sprawach  nieuregulowanych  umową  mają  zastosowanie  odpowiednie  przepisy  Kodeksu
cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej, wraz z aktami wykonawczymi oraz
inne właściwe przepisy. 

9. W przypadku powstania sporu na tle niniejszej umowy spór będzie rozstrzygał sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.

10. Ze strony Zamawiającego  osobą  upoważnioną  do kontaktów  z  Wykonawcą w sprawach doty-
czących realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 niniejszej umowy, jest  Bartosz
Cholewa (tel. 605615587, adres e-mail:  osp.dobrodzien@dobrodzien.pl oraz faks: 34/3575100
wew. 30).

11. Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do  kontaktów  z  Zamawiającym  w  sprawach  doty-
czących  realizacji  przedmiotu  umowy,  o  którym  mowa  w  §  2  niniejszej  umowy,   jest
…………….........….… (tel.: ………………………., adres e-mail: …………………………..………….. oraz
faks: ………………………………).

12. W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2
niniejszej umowy, Strony zobowiązują,  się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących
przepisów prawa i ustalonych zwyczajów z poszanowaniem praw drugiej Strony umowy.

13. Strony  dopuszczają  możliwość zmiany osób wymienionych w ust. 10 i 11 niniejszego paragrafu,
o  czym  niezwłocznie  powiadomią  drugą  Stronę  w formie pisemnej. Powiadomienie o zmianie
osób wskazanych powyżej nie jest traktowane za zmianę umowy.

14.  Wszelkie  pisma  przewidziane  umową  uważa  się  za  skutecznie  doręczone  (z  zastrzeżeniami
w  niej  zawartymi),  jeżeli  zostały  przesłane  za  zwrotnym  potwierdzeniem  odbioru,  listem
poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego doręczenia pod następujący
adres:
Zamawiający: Gmina Dobrodzień, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień.
Wykonawca: …………………............................................................................………………….…...

ul. …………………….…., kod …….……………. Miejscowość .…………..….….....…………..…
15.  Każda  ze  Stron  zobowiązuje  się  do  powiadomienia  drugiej  Strony  o  każdorazowej  zmianie

swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu, doręczenie dokonane na
ostatnio wskazany adres będzie uważane za skuteczne.
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16.  Umowę  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach - 1 egzemplarz dla Zamawia-
jącego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

17.  Integralną częścią umowy jest OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
OFEROWANEGO SAMOCHODU WRAZ ZE SPRZĘTEM (kserokopia).

          Wykonawca: Zamawiający:

                                                                                                             Kontrasygnata
           Skarbnika Gminy
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