UMOWA NR ZUO/.........../2021
zwana dalej „Umową” zawarta w Szczecinie w dniu …………………...…… r. pomiędzy:
Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Spółką z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy
ul. Logistycznej 22, 70-608 Szczecin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,
XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000381247, NIP 8513140503, REGON
320959491, reprezentowaną przez:
Tomasza Lachowicza – Prezesa Zarządu
zwaną w dalszej części Umowy „Zamawiającym”,
a
…………………… z siedzibą w ……………….., ul. …………………………, wpisaną do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd
……………………….., ……………. Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS
…………………, NIP ……………………………, REGON …………………., reprezentowaną
przez:
………………………………
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”,
zwanymi dalej wspólnie „Stronami”,
w wyniku wyboru wykonawcy z pominięciem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm. zw. dalej: ustawa Pzp)
na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy na najem długoterminowy samochodu osobowego
na potrzeby Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie,
Strony postanawiają zawrzeć Umowę o następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem Umowy jest dostawa w formie najmu długoterminowego, tj. przez okres 36
miesięcy, fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Zakładu Unieszkodliwiania
Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Zamawiający, ZUO).
2. Parametry techniczne i funkcjonalne oraz wyposażenie przedmiotu zamówienia określa
opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do umowy) oraz oferta Wykonawcy (załącznik
nr 2 do umowy).
3. Wykonawca oświadcza, że najmowany samochód jest fabrycznie nowy, pozbawiony wad
fizycznych i prawnych, a jego parametry techniczne i konstrukcyjne odpowiadają wszelkim
obowiązującym normom i wymaganiom bezpieczeństwa.

§2
OKRES NAJMU I DOSTAWA PRZEDMIOTU UMOWY
1. Wykonawca na mocy niniejszej umowy oddaje Zamawiającemu samochód do używania
na

czas

oznaczony-

36

miesięcy

liczony

od

dnia

przekazania

samochodu

Zamawiającemu, co zostanie potwierdzone obustronnie podpisanym protokołem odbioru.
2. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy samochodu (oddania do dyspozycji
Zamawiającego) w terminie do 3 tygodni od daty podpisania umowy, zgodnie ze złożoną
ofertą stanowiącą załącznik nr 2 do umowy. Szczegółowy termin dostawy przedmiot
umowy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym (na piśmie lub w drodze wymiany
wiadomości e-mail) co najmniej na 3 dni przed datą dostarczenia samochodu, z
zastrzeżeniem, że

termin dostawy nie może być późniejszy od terminu dostawy

wskazanego powyżej.
3. Wykonawca zapewni dostawę przedmiotu umowy do miejsca wskazanego przez
Zamawiającego. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za transport przedmiotu
najmu, w szczególności z tytułu utraty lub uszkodzenia samochodu i jego rozładunek
w miejscu dostawy.
4. W czynnościach odbioru wezmą udział osoby upoważnione przez Strony, to jest ze strony
Zamawiającego: ………………. – …………… oraz ………………..– …………….,
a ze strony Wykonawcy: …………….- …………………..
5. Samochód przedstawiony do odbioru Zamawiającemu powinien być: dopuszczony do
ruchu przez właściwy organ administracji, ubezpieczony w zakresie, o którym mowa w
Opisie przedmiotu zamówienia, zatankowany (min. 10 litrów paliwa), wyposażony w
opony zimowe i letnie, posiadać gwarancję zgodną z Opisem przedmiotu zamówienia oraz
powinien mieć wykonany przegląd zerowy.
6. Wraz z samochodem Wykonawca wyda Zamawiającemu: dowód rejestracyjny, polisy
potwierdzające zawarcie umów ubezpieczenia i opłacenie składek za 12 miesięcy ,
instrukcję obsługi w języku polskim, kserokopię karty pojazdu wraz ze świadectwem
homologacji, dokumenty gwarancyjne wystawione przez gwaranta.
7. W przypadku protokolarnego ustalenia w trakcie odbioru, że dostarczony przedmiot
umowy nie spełnia wymogów określonych w Umowie lub załącznikach do niej lub brak
jest jednego z dokumentów, o których mowa w ust. 6, Zamawiający odmówi odbioru
samochodu oraz wyznaczy Wykonawcy termin, nie dłuższy niż 30 dni na usunięcie wad
lub

braków.

Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w
całości.
8. Podpisany bez uwag przez Strony protokół odbioru przedmiotu umowy będzie podstawą
wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.

§3
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
1. Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy przysługuje maksymalne wynagrodzenie
w wysokości ………………. zł brutto (słownie:…………………………..…………), w tym
obowiązujący podatek VAT, podzielone na comiesięczne raty w stałej wysokości, zwane
dalej czynszem.
2. Miesięczny czynsz za najem samochód wynosi: ……………………………..zł brutto
………………….(słownie …………………………………………………………………)
3. Wynagrodzenie wyszczególnione w ust. 1 zaspokaja wszystkie roszczenia Wykonawcy
z tytułu wykonywania niniejszej umowy z zastrzeżeniem § 4 ust. 3.
4. Faktura z tytułu czynszu wystawiana będzie przez Wykonawcę raz w miesiącu, z góry
najpóźniej do 15-go dnia każdego miesiąca kalendarzowego.
5. Termin płatności wynosi 14 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.
6. Rozliczenie między Stronami umowy będzie realizowane wyłącznie w złotych polskich.
7. Wynagrodzenie nie może wzrosnąć w okresie realizacji umowy z zastrzeżeniem § 4 ust.
3.
8. Zapłata należności następować będzie przelewem z konta Zamawiającego na konto
Wykonawcy wskazane na wystawianych fakturach.
9. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
10. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym płatnikiem podatku VAT i posiada numer NIP:
851-314-05-03.
11. Dokonanie odpisów amortyzacyjnych przedmiotu najmu pozostaje w gestii Wykonawcy.
§4
LIMIT KILOMETRÓW
1. Czynsz najmu określony w § 3 ust. 2 niniejszej umowy został ustalony przy założeniu
używania

samochodu

przez

Zamawiającego

z

zachowaniem

łącznego

limitu

przejechanych kilometrów, który wynosi 60 000 km przez okres trwania umowy.
2. Z tytułu różnicy pomiędzy przewidywaną ilością przejechanych kilometrów wskazaną w
ust. 1, a faktycznym przebiegiem, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia
uzupełniające czy odszkodowawcze z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W przypadku przekroczenia przez Zamawiającego limitu kilometrów Wykonawcy
przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za każdy przejechany poza limitem kilometr w
wysokości ……………………..zł netto,…………..zł brutto za każdy kilometr powyżej limitu
wskazanego w ust. 1 .
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 rozliczane będzie po upływie okresu trwania
umowy, na podstawie odrębnego zamówienia Zamawiającego.

§5
UBEZPIECZENIE PRZEDMIOTU UMOWY
1. Wykonawca w ramach niniejszej umowy zapewnia ubezpieczenie przedmiotu umowy na
okres pierwszych 12 m-cy najmu w zakresie pełnego ubezpieczenia OC, pełnego
ubezpieczenia AC ( w tym w szczególności od kradzieży, wypadku, pożaru, wybicia szyb,
przewrócenia, uderzenia lub najechania na przeszkodę ruchomą lub nieruchomą) i NNW
(OC, AC i NNW obejmujących również zagranicę), jak również ubezpieczenie od utraty
wartości, Assistance i Assistance w ruchu zagranicznym i przez czas wskazany powyżej
opłaca składki ubezpieczeniowe. Koszt ubezpieczenia jest uwzględniony w kwocie
czynszu najmu.
2. W okresie, o którym mowa w ust. 1 Wyboru ubezpieczyciela dokonuje Wykonawca
i ubezpiecza urządzenie we własnym zakresie i na własny koszt.
3. Po upływie okresu wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu Wyboru ubezpieczyciela
dokonuje Zamawiający i ubezpiecza urządzenie we własnym zakresie i na własny koszt.
4. Zamawiający nie będzie ponosił kosztów napraw objętych oraz nieobjętych polisą
ubezpieczeniową, chyba że zdarzenie spowodowane będzie działaniem kierowcy pod
wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
5. Zamawiający zobowiązany jest do podejmowania wszelkich niezbędnych kroków
mających na celu umożliwienie wyegzekwowania odszkodowania przez Wykonawcę od
ubezpieczyciela, tj. zgłaszania szkody, zgodnie z przekazanymi przez Wykonawcę
procedurami.
§6
KRADZIEŻ I NIENAPRAWIALNE USZKDOZENIE PRZEDMIOU UMOWY
1. W przypadku, gdy samochód zostanie skradziony lub uszkodzony w takim stopniu, że nie
będzie można przywrócić go do stanu pierwotnego, niniejsza umowa wygasa, w terminie
określonym odpowiednio w ust. 2 lub 3.
2. W przypadku kradzieży samochodu Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty czynszu
najmu za okres do końca miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiła kradzież. Jeżeli
w ciągu tego miesiąca kalendarzowego samochód nie zostanie odnaleziony, niniejsza
umowa wygasa— z ostatnim dniem miesiąca, w którym kradzież miała miejsce.
3. W przypadku, gdy samochód zostanie uszkodzony w takim stopniu, że nie będzie go
można doprowadzić do stanu pierwotnego, niniejsza umowa wygasa - w dniu stwierdzenia
szkody. Wszelkie opłaty należne na podstawie niniejszej umowy po dniu jej wygaśnięcia
i uiszczone przez Zamawiającego zostaną mu zwrócone.

§7
KOMPLEKSOWY SERWIS SAMOCHODU
1. Wykonawca zapewnia kompleksową obsługę serwisową. Będzie ona świadczona w
ramach miesięcznej opłaty tytułem czynszu określonego w § 3 ust. 2 umowy.
2. Obsługa ta obejmuje w szczególności:
1) organizację i realizację serwisu w autoryzowanych stacjach obsługi, obejmującą
wszelkie czynności obsługi serwisowej i napraw samochodów zarówno w ramach
objętych gwarancją jak i poza gwarancją, (kwestię napraw powypadkowych określa
umowa ubezpieczenia samochodu),w tym obowiązkowych przeglądów technicznych,
z częstotliwością i w zakresie zalecanym przez producenta samochodu,
obowiązujące przepisy prawne (badania techniczne) lub zgłoszenia Zamawiającego,
z

wyłączeniem

czynności

obsługi

codziennej

oraz

utrzymania

czystości,

za które odpowiada i których koszty ponosi Zamawiający. W ramach usługi
serwisowej Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania samochodów w pełnej
sprawności technicznej, ponoszenia wszelkich opłat wynikających z eksploatacji
samochodów, wykonywania niezbędnych czynności konserwacyjnych, naprawy
usterek i uszkodzeń powstałych w trakcie eksploatacji samochodów. Wykonawca w
ciągu 8 godzin od zgłoszenia (mailowego lub telefonicznego) wskaże dogodne
Zamawiającemu miejsce i termin podstawienia samochodu do wykonania usługi
serwisowej, naprawczej, z zastrzeżeniem, że termin podstawienia do serwisu nie
będzie późniejszy niż do 7 dni od dokonania zgłoszenia, z wyjątkiem likwidacji szkód
komunikacyjnych. Wyjątkiem będą sytuacje, w których awaria samochodu wymaga
holowania, które zapewnia Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania
przeglądów oraz napraw w czasie nie dłuższym niż do 14 dni od zgłoszenia
2) obsługę likwidacji szkód w związku z zawartymi umowami ubezpieczenia
odpowiedzialności

cywilnej

oraz

ubezpieczenia

„auto—casco"

dotyczącymi

samochodów,
3) zapewnienie możliwości dokonania przez Zamawiającego nieodpłatnej aktualizacji
wbudowanej w samochodach nawigacji,
4) zapewnienie w okresie październik — marzec opon zimowych do samochodów wraz
z wymianą,
5) zapewnienie w okresie kwiecień — wrzesień opon letnich do samochodów wraz z
wymianą,
6) zapewnienie przechowywania opon letnich w okresie zimowym i opon zimowych w
okresie letnim,
7) wymiany zużytego podczas prawidłowej eksploatacji (zużytego równomiernie)
ogumienia,

8) w ramach serwisu ogumienia, Wykonawca dokonuje doboru właściwych opon (klasy
Premium) oraz zapewnia wyważanie kół po każdorazowej wymianie opon
9) naprawy lub wymiany uszkodzonych mechanicznie opon, 1
10) wymiany eksploatowanych opon na nowe, jeżeli wysokość bieżnika będzie mniejsza
niż wskazana w obowiązujących przepisach prawa,
11) holowanie samochodów,
12) sieć stacji obsługi na terenie całej Polski, w tym wymagana minimum jedna na terenie
miasta Szczecina,
13) zapewnienie samochodu zastępczego zgodnie z postanowieniami § 8 umowy.
3. Do czynności obsługi codziennej, o których mowa w ust. 2 pkt 1 niniejszego paragrafu
zalicza się czynności wykonywane w zakresie określonym instrukcją obsługi samochodu,
a w szczególności kontrolę poziomu oleju, płynu hamulcowego, cieczy chłodzącej,
elektrolitu w akumulatorze, płynu do spryskiwaczy, kontrolę stanu ogumienia i ciśnienia,
kontrolę działania oświetlenia zewnętrznego samochodu w tym świateł sygnalizacyjnych
oraz kontrolę działania sygnału dźwiękowego.
4. Zamawiający w związku z korzystaniem z samochodów ponosić będzie we własnym
zakresie wyłącznie następujące koszty:
a) paliwa, płynu do spryskiwaczy,
b) mycia, polerowania samochodu i czyszczenia jego wnętrza,
c) opłat parkingowych, płatnych dróg i autostrad.
§8
SAMOCHÓD ZASTĘPCZY
1. W przypadku planowanych przeglądów oraz planowanych lub nieplanowanych napraw
bieżących, w dniu oddania samochodu do przeglądu lub naprawy Zamawiającemu
przysługuje prawo do natychmiastowego udostępnienia przez Wykonawcę samochodu
zastępczego tej samej klasy jak klasa samochodu objętego obsługą na podstawie
niniejszej umowy, na cały okres istnienia przeszkody w korzystaniu z samochodu przez
Zamawiającego.
2. W przypadku kasacji samochodu, samochód zastępczy udostępniony zostanie
natychmiast, od czasu zgłoszenia zdarzenia przez Zamawiającego do momentu
poinformowania Zamawiającego o zakończeniu postępowania likwidacyjnego szkody.
3. W przypadku kradzieży samochodu, samochód zastępczy zostanie udostępniony
natychmiast, od czasu zgłoszenia kradzieży przez Zamawiającego do ostatniego dnia
miesiąca, w którym nastąpiła kradzież.
4. W przypadku niedostarczenia pojazdu zastępczego, Zamawiający może - na czas
oczekiwania na przekazanie pojazdu zastępczego przez Wykonawcę - dokonać najmu

samochodu zastępczego od osoby trzeciej świadczącej usługi w tym zakresie i obciążyć
Wykonawcę kosztami tej usługi, na co Wykonawca wyraża zgodę.
5. Zamawiający jest zobowiązany zwrócić samochód zastępczy w terminie 48 godzin od
powiadomienia go przez Wykonawcę o zakończeniu serwisowania lub naprawy
samochodu objętego obsługą serwisową, w miejsce z którego odbierać będzie samochód
serwisowany lub naprawiany.
6. Ilość paliwa w zbiorniku paliwowym zwracanego samochodu zastępczego odpowiadać
musi ilości paliwa w chwili wydania tego samochodu Zamawiającemu.
§9
PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY
1. Wykonawca zobowiązany jest uiszczać opłatę abonamentową za odbiorniki radiowe
będące na wyposażeniu samochodu użytkowanego przez Zamawiającego na podstawie
niniejszej umowy najmu.
2. Zamawiający jest zobowiązany do stosowania instrukcji obsługi samochodu i do
przestrzegania warunków gwarancji oraz terminów kontroli technicznej samochodu,
a w przypadku konieczności skorzystania z usług stacji obsługi samochodu do korzystania
ze wskazanej przez Wykonawcę stacji z zastrzeżeniem.
3. W przypadku, gdy w związku z jakimkolwiek niezgodnym z instrukcją obsługi samochodu
oraz dokumentami określającymi warunki gwarancji działaniem lub zaniedbaniem
Zamawiającego

związanym

z

powyższymi

zobowiązaniami

nastąpi

utrata

lub

ograniczenie praw Wykonawcy jako uprawnionego z tytułu gwarancji lub rękojmi,
Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Wykonawcy i
pokryje wszelkie szkody jakie Wykonawca poniesie z tego tytułu.
4. Zamawiający ponosi w szczególności odpowiedzialność za wszelkie szkody i koszty
mogące powstać w związku z korzystaniem przez niego z innej stacji obsługi niż
wskazana przez Wykonawcę.
5. Zamawiający ma prawo przeprowadzać jakiekolwiek zmiany, np. zainstalowanie w
samochodzie dodatkowego wyposażenia, naklejania różnych znaków itp. tylko po
uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy.
6. W trakcie trwania okresu najmu Wykonawca, po wcześniejszym zgłoszeniu i umówieniu
ma prawo do przeprowadzenia inspekcji stanu technicznego samochodu i sposobu jego
użytkowania w celu sprawdzenia realizowania przez Zamawiającego warunków umowy.
7. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody, a także poniesie
wszelkie

koszty,

spowodowane

użyciem

samochodu

w

sposób

niezgodny

z

postanowieniami niniejszej umowy i zasadami jego prawidłowej eksploatacji określonymi
w instrukcji użytkowania samochodu.

8. W

przypadku

zajścia

zdarzeń,

które

mogą

być

objęte

odpowiedzialnością

ubezpieczyciela, Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić drogą elektroniczną tj.
poprzez e-mail lub telefoniczną Wykonawcę nie później niż w ciągu 24 godzin o zajściu
zdarzenia innego niż kradzież, natomiast o kradzieży przedmiotu najmu — nie później niż
w ciągu 6 godzin od powzięcia wiadomości o kradzieży.
9. W przypadku zaistnienia zdarzenia, którego sprawcą jest osoba trzecia, Zamawiający jest
zobowiązany uzyskać oświadczenie sprawcy lub policji potwierdzające winę sprawcy lub
odnotować dane jednostki policji, której zgłoszono sprawę.
10. Zamawiający jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń dotyczących zabezpieczenia
samochodu i jego zamykania.
11. Jeżeli samochody będą miały wady, które ograniczą ich przydatność do umówionego
użytku, Zamawiający może żądać odpowiedniego obniżenia czynszu za czas trwania
wad. Jeżeli w chwili wydania Zamawiającemu samochody miały wady, które
uniemożliwiają przewidziane w umowie ich używanie albo jeżeli wady takie powstały
później, a Wykonawca mimo otrzymanego zawiadomienia nie usunął ich w czasie
odpowiednim, albo jeżeli wady usunąć się nie dadzą, Zamawiający może odstąpić od
umowy ze skutkiem natychmiastowym.
12. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków Wykonawcy, o których
mowa w umowie, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem
natychmiastowym. Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia
przez Zamawiającego odszkodowania i kar umownych o których mowa w § 11.
13. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy w sytuacjach opisanych w ust. 11 i 12 powyżej,
Zamawiający może złożyć w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o zdarzeniu
będącym podstawą odstąpienia
§ 10
ZMIANY UMOWY
1. Dopuszcza się zmiany w Umowie polegające w szczególności na możliwości
odpowiedniej zmiany wynagrodzenie określonego w § 3 ust. 1 i ust. 2 w przypadku
zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów 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
powyższe będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
d) zaistnienia siły wyższej

2. Z wnioskiem o dokonanie zmiany umowy może wystąpić każda ze Strony umowy.
3. Z wnioskiem o dokonanie zmiany wynagrodzenia, w przypadkach o których mowa w ust.
1, może wystąpić każda ze stron umowy, w terminie od dnia opublikowania przepisów
dokonujących tych zmian do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie.
4. We wniosku o dokonanie zmian, o których mowa w ust. 1, Strona winna uzasadnić
konieczność takich zmian.
5. We wniosku o dokonanie zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1, Wykonawca
winien

wykazać

wpływ

zmian

przepisów

na

koszty

wykonania

zamówienia,

przedstawiając szczegółowe wyliczenia oraz uzasadnienie wpływu tych przepisów na
dotychczasowe wynagrodzenie.
6. Zmiana umowy, w zakresie, o którym mowa w ust. 1 może nastąpić po wejściu w życie
przepisów będących przyczyną jej dokonania.
7. Zmiana, o której mowa w ust. 1, może nastąpić jedynie w odniesieniu do wynagrodzenia
należnego za realizację pozostałej do wykonania części przedmiotu zamówienia.
8. W razie zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. b), przez pojęcie „odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia” należy rozumieć sumę wzrostu kosztów Wykonawcy zamówienia
publicznego wynikających z podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych pracowników
biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie
zmiany, części zamówienia, do wysokości wynagrodzenia minimalnego obowiązującej po
zmianie przepisów lub jej odpowiedniej części, w przypadku osób zatrudnionych w
wymiarze niższym niż pełen etat
9. W razie zmiany wskazanej w ust. 1 lit. c), przez pojęcie „odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia” należy rozumieć sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia
publicznego oraz drugiej strony umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej
wykonawcę zamówienia publicznego z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności
gospodarczej, wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od
wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie innej umowy
cywilnoprawnej zawartej przez wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności
gospodarczej, a biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie
wejścia w życie zmiany, części zamówienia przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia
netto tych osób.
10. W przypadku niewykazania przez Wykonawcę wpływu zmian przepisów na wzrost
wynagrodzenia Wykonawcy Zamawiający ma prawo nie wyrazić zgody na dokonanie
zmiany wynagrodzenia.
11. W przypadku niewystarczającego uzasadnienia, Zamawiający ma prawo nie wyrazić
zgody na dokonanie zmian Umowy.

§ 11
KARY UMOWNE
1. W przypadku zwłoki w przekazaniu samochodu Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 1% miesięcznego czynszu najmu brutto, o którym mowa w § 3 ust.
2 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki.
2. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w
wysokości 10% łącznej ceny brutto wskazanej w § 3 ust. 1 umowy w przypadku
odstąpienia Wykonawcy albo Zamawiającego od umowy na skutek okoliczności, za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca w tym również w przypadku niewykonania lub
nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które będzie miało wpływ na ciągłość
realizacji powierzonych zadań osób użytkujących samochody. Zamawiający może
dochodzić na zasadach

ogólnych odszkodowania przewyższającego

wysokość

zastrzeżonych kar umownych.
3. W przypadku zwłoki w przekazaniu samochodu zastępczego Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% miesięcznego czynszu najmu brutto, za
każdy dzień zwłoki.
4. W przypadku gdy wyznaczony przez Wykonawcę termin podstawienia samochodu do
wykonania usługi serwisowej, naprawczej, o których mowa § 7 ust. 1 będzie dłuższy niż
7 dni od dokonania zgłoszenia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 100,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki.
5. Kary umowne za zwłokę naliczane są za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
6. Kary umowne, o których mowa w ust. 1-4 podlegają sumowaniu i stają się wymagalne z
upływem każdego dnia istnienia podstawy do ich naliczania.
7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego wszelkich należnych mu
kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, z zastrzeżeniem art. 15r¹ ustawy
z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 ze zm.).
8. Maksymalna łączna wysokość kar umownych nie przekroczy 20 % wynagrodzenia brutto
określonego w § 3 ust. 1.
§ 12
ZAKOŃCZENIE UMOWY
1.

Zamawiający zobowiązany jest bezzwłocznie na własny koszt i ryzyko zwrócić
samochód wraz ze wszystkimi dokumentami i kompletnym fabrycznym wyposażeniem
w miejscu wskazanym przez Wykonawcę na terenie miasta Szczecinie, po upływie
okresu na który zawarta została niniejsza umowa.

2.

Samochód powinien zostać zwrócony

3.

w stanie technicznym odpowiadającym ich normalnemu zużyciu.

4.

Odbiór samochodów może nastąpić z udziałem rzeczoznawcy.

5.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, nie uzgodnionej z Wykonawcą wymiany
podzespołów lub części, czy też dokonania innych zmian niezgodnych z instrukcją
fabryczną, wartość ewentualnych strat i koszt opinii rzeczoznawcy obciążają
Zamawiającego.
§ 13
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają aneksu w formie pisemnej
pod rygorem nieważności.

2.

Do bieżącej współpracy w zakresie wykonywania niniejszej umowy wyznacza się:
1) ze strony Zamawiającego: …………………………………..,
e-mail: ……………………………………..tel.: …………………
2) ze strony Wykonawcy:…………………………………………..,
e-mail: ……………………………………..tel.: …………………

3.

Spory mogące wynikać w związku z realizacją umowy będą rozstrzygane przez sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4.

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 zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w całości lub części
w czasie jej trwania w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu
z tytułu wykonania zrealizowanej części umowy.

5.

W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej umowy, będą miały zastosowanie
przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

6. Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
7. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:
1) Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1.
2) Oferta Wykonawcy – załącznik nr 2.
3) Harmonogram rat – załącznik nr 3.

