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UMOWA DOSTAWY SAMOCHODÓW (projekt) 
 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przeprowadzonego 
przetargu nieograniczonego nr ZP WORD 2/samochody/2016 na podstawie ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz.2164 wraz ze zm. Dz. U. 
z 2016r. poz.1020)  
w dniu  …………………. w Poznaniu 
pomiędzy: 
Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Poznaniu z siedzibą przy ul. Wilczak 53, 
61-623, nr NIP 778-13-33-124, nr REGON 631146962, reprezentowanym przez Dyrektora – 
Piotra Gruszczyńskiego, zwanym dalej „Zamawiającym”, 
działający na rzecz Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w Kaliszu, Koninie, Lesznie, 
Pile oraz w Poznaniu zgodnie z art.16 ust.1 Prawa zamówień publicznych - tekst jednolity z 
dnia 26 listopada 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 zmiany: Dz. U z 2016 r. poz. 1020) na 
realizację zamówienia o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.   
a  
………………………………. z siedzibą w …………………… przy ul. …………………………., 
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 
………………., Wydział ……………… Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem ………….., nr NIP …………… nr REGON …………………, reprezentowanym 
przez …………….., zwanym dalej „Wykonawcą”,  
została zawarta umowa następującej treści: 
 

§ 1. 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa w liczbie 81 sztuk fabrycznie nowych samochodów 
osobowych wyprodukowanych w 2017 roku przeznaczonych i przystosowanych do 
przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy dla osób ubiegających się o 
uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi lub podlegających sprawdzeniu 
kwalifikacji w zakresie kategorii B marki ………….., z wyłączeniem  urządzeń rejestracji 
przebiegu egzaminów dla Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego.  

2. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się: 
1) do dostawy w liczbie 81 sztuk fabrycznie nowych samochodów osobowych 

wyprodukowanych w 2017 roku przeznaczonych do przeprowadzania egzaminów 
państwowych na prawo jazdy kategorii B marki ………………, bez montażu 
okablowania i urządzeń rejestracji przebiegu egzaminu, 

2) po dostawie samochodów osobowych, o których mowa  w pkt. 2.1 Wykonawca 
zobowiązuje się do dokonania kolejno w roku …………. r. (po 24 miesiącach) i w 
………….. r. (po 47 miesiącach) dwóch wymian samochodów dotychczas 
użytkowanych przez WORD -y   w okresie obowiązywania umowy, na fabrycznie nowe 
wyprodukowane odpowiednio  w roku…… r. i w…. r., o parametrach                                  
i wyposażeniu takim samym jak dostarczone przez Wykonawcę  w ramach umowy lub 
korzystniejszych. Dwie wymiany zostaną dokonane bez dodatkowych dopłat ze strony 
Zamawiającego. Wymiany nowo dostarczonych samochodów będą następowały 
według indywidualnych uzgodnień  z WORD-ami. W przypadku wymiany na nowszy 
model Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne dodatkowe roszczenia z tytułu 
wynagrodzenia i wykonania postanowień umowy, 

3) do każdorazowego przeprowadzenia przez stację diagnostyczną badania 
technicznego potwierdzającego, że każdy dostarczony nowy samochód,                                   
z wyłączeniem urządzeń rejestracji przebiegu egzaminu na prawo jazdy, jest 
przystosowany i oznakowany do przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo 
jazdy kategorii B. Badanie techniczne obejmuje także samochody nowe przeznaczone 
na wymianę w okresie trwania umowy.  
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4) do przekazania Zamawiającemu przy wydaniu samochodu wszelkich dokumentów 
dotyczących danego pojazdu, w tym m. in.: kartę pojazdu, książkę gwarancyjną oraz 
kartę przeglądu, instrukcję obsługi w języku polskim.  

3. Na urządzenia rejestracji przebiegu egzaminu państwowego spełniające wymagania 
określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. 
w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania 
pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów 
oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2016r. poz.232) 
składają się: rejestrator, kamery, monitor, mikrofon, czujniki naciśnięcia pedału hamulca. 
Zamawiający zarówno przy pierwszej dostawie samochodów, jak i przy dwóch 
wymianach zamontuje te urządzenia, w uzgodnieniu z Wykonawcą. 

4. Instalacja i montaż tych urządzeń nie powoduje  utraty warunków gwarancji                               
z zachowaniem fabrycznych właściwości technicznych systemu elektrycznego pojazdu. 
Koszty instalacji tych urządzeń zarówno przy pierwszej, jak i przy drugiej wymianie 
poniesie Zamawiający. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania warunków gwarancji dot. fabrycznych 
właściwości technicznych systemu elektrycznego pojazdów przy pierwszej, jak                           
i kolejnych dwóch wymianach. 

6. Samochody ……………….. dostarczone przez Wykonawcę, spełniają następujące 
warunki techniczne (dane oferowanych parametrów zostaną uzupełnione po 
opracowaniu wg. oświadczenia wykonawcy) : 

1) nadwozie pięciodrzwiowe typ hatchback, 
2) silnik benzynowy, 
3) moc silnika :  ……………, 
4) pojemność silnika : …………. cm3, 
5) długość samochodu :  ………… m 
6) prędkość : ……….. km / h, 
7) manualna skrzynia biegów, 
8) klimatyzacja manualna/ automatyczna, 
9) centralny zamek zdalnie sterowany, 
10) szyby drzwi przednich elektrycznie sterowane, 
11) układ kierowniczy ze wspomaganiem, 
12) kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach, 
13) poduszki powietrzne kierowcy i pasażera,  
14) elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne prawe i lewe, 
15) wysokość  fotela kierowcy regulowana w obu płaszczyznach, 
16) hamulec awaryjny mechaniczny, zaciągany i zwalniany ręcznie z miejsca 

kierowcy, 
17) akumulator zabezpieczający pracę dodatkowych odbiorników prądu, 
18) trójkąt ostrzegawczy, 
19) gaśnica, 
20) apteczka, 
21) dywaniki gumowe z podwyższonym obrzeżem, 
22) światła do jazdy dziennej z możliwością wyłączenia, 
23) pokrowce na przednie siedzenia i tylne oraz na zagłówki, 
24) kolor : czerwony,  
25) lakier metalizowany, 
26) instrukcja obsługi w języku polskim, komputer pokładowy w języku polskim, 
27) blokada przeciwuruchomieniowa (zabezpieczenie przed kradzieżą – fabryczny 

immobiliser), 
28) pojazd wyposażony w  komplet opon zimowych na felgach stalowych i letnich na 

felgach aluminiowych, 
29) komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji, 
30) maksymalne katalogowe zużycie paliwa w cyklu miejskim : ……. l/100 km, 
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31) układ hamulcowy posiadający urządzenia przeciwblokujące koła jezdne ABS i ESP 
stabilizacji toru jazdy, 
32) dodatkowe pedały pozwalające przejąć egzaminatorowi kontrolę nad sprzęgłem       

i  hamulcem zasadniczym (fotel prawy), 
33) dodatkowe lusterka zewnętrzne prawe i lewe, 
34) dodatkowe lusterko wewnętrzne dla egzaminatora zamontowane na stałe, 
35) ogrzewana tylna szyba z wycieraczką i spryskiwaczem, 
36) obrotomierz, 
37) koło zapasowe pełnowymiarowe, 
38) dodatkowy zestaw kontrolek w polu widzenia  egzaminatora : kierunkowskazów, 

świateł mijania, świateł drogowych i STOP, 
39) gniazdo w zapalniczce ze stałym zasilaniem, 
40) magnetyczny emblemat „L” na dachu : na niebieskim tle biała litera „L” zgodnie      

z obowiązującymi przepisami, zasilanie z instalacji pojazdu. 
7. Wykonawca dopuszcza montaż w instalacji gazowej bez utraty gwarancji. 

 
§ 2. 

     Termin i miejsce wykonania umowy 
1. Dostawa fabrycznie nowych samochodów nastąpi w terminie od 3 do 6 miesięcy         

od dnia podpisania niniejszej umowy, po uzgodnieniu Wykonawcy z poszczególnymi 
WORD-ami. Dostawy poszczególnych partii samochodów będą dokonywane 
bezpośrednio przez Wykonawcę według wskazań Zamawiającego. Szczegółowy 
podział dostaw przedstawia Harmonogram dostaw i wymian stanowiący załącznik nr 
…………. do umowy. 

2. Wymiany samochodów w …….. (po 24 miesiącach)  r. i …………. r. (po 47 
miesiącach) nastąpią w uzgodnieniu Wykonawcy  z poszczególnymi przedstawicielami 
WORD-ów.  

3. Termin ostatniej wymiany w 20….. r. we wszystkich WORD-ach będzie zrealizowany 
najpóźniej 30 dni przed wygaśnięciem umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uszczegółowienia terminów wstępnie 
określonych w harmonogramie z Wykonawcą. 

5. Miejscem dostawy i wymiany samochodów są siedziby Wojewódzkich Ośrodków 
Ruchu Drogowego w:  Poznaniu, Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile. 

6. Każdy dostarczający samochody Wykonawca zobowiązany jest poinformować 
Zamawiającego na piśmie o gotowości do przekazania samochodu (-ów) co najmniej 
na 7 dni przed upływem uzgodnionych terminów ww. dostaw i wymian. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia zwrotu i wymiany niespełniających 
parametrów lub uszkodzonych w tym m.in. w wyniku transportu przedmiotu umowy i 
jego wymiany na koszt Wykonawcy. 

8. Reklamacje załatwiane będą w terminie ……………….. dni (zostanie wprowadzony 
zapis wg. wskazania Wykonawcy w formularzu ofertowym). 

9. Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego o przygotowaniu towaru i 
terminie jego dostawy. 

10. Przekazanie każdego z samochodów, zostanie potwierdzone przez sporządzenie 
protokołu przekazania podpisanego przez wskazanych przedstawicieli Stron niniejszej 
umowy. Protokół uznaje się za podpisany, jeśli opatrzą go podpisami : przedstawiciel 
WORD-u  i przedstawiciel Wykonawcy dokonujący dostawy. 

11. Przygotowane do odbioru fabrycznie nowe samochody będą miały wykonane przez 
Wykonawcę na jego koszt: przegląd zerowy odnotowany w karcie przeglądu i książce 
gwarancyjnej oraz badanie techniczne dokonane przez stację diagnostyczną 
potwierdzające, że dostarczony samochód z wyłączeniem systemu rejestracji 
przebiegu egzaminu jest odpowiednio przystosowany i oznakowany do prowadzenia 
nauki jazdy i przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy. 
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§3. 
                                                             Eksploatacja 

1. Wykonawca zapewnia obsługę pojazdów w następujących autoryzowanych stacjach 
zlokalizowanej w: 
 ………………………(w tym miejscu uzupełnione zostaną informacje według danych 
przedstawionych przez Wykonawcę)  ……………………………………………. 

2. Po dostawie 81 sztuk samochodów w wyniku realizacji postanowień umowy 
Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania dwóch wymian, po 24 miesiącach i 
po 47 miesiącach od dnia podpisania umowy. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z dostawą 
samochodów, jak i przed każdą wymianą: 
- do siedziby odpowiednio każdego z Ośrodków lub w inne miejsce wskazane przez 
Zamawiającego, 
- udzieleniem konsultacji w zakresie racjonalnej eksploatacji w zakresie tematycznym,  
- przeprowadzeniem przeglądu przed dostarczeniem Zamawiającemu oraz pokrycia 
kosztów badania technicznego  specjalistycznego (L). 

4. Wykonawca jest zobowiązany załączyć do samochodu komplet dokumentów niezbędnych 
do rejestracji pojazdu (wyciąg ze świadectwa homologacji sporządzony w języku polskim, 
kartę pojazdu, fakturę), kartę gwarancyjną, instrukcję w języku polskim. 

 
§4. 

Wynagrodzenie 
1. Łączne wynagrodzenie za dostawę przedmiotu zamówienia wynosi ………………… zł 

netto, podatek VAT ….. zł, razem …………… zł brutto. (słownie : ……… 00/100).  
2. Rozliczenia za pierwszą dostawę samochodów nastąpią na podstawie wystawionych 

przez Wykonawcę faktur, które będą wystawiane bezpośrednio przez Wykonawcę 
dokonującego dostawy i na rzecz odpowiedniego WORD -u. 

3. Płatności za realizację przedmiotu umowy odbywać się będą na podstawie faktur 
wystawionych przez Wykonawcę, oddzielnie dla poszczególnych WORD- ów. Za dzień 
zapłaty będzie uznawany dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

4. W ramach przewidzianych wymian samochodów dotychczas użytkowanych na 
samochody fabrycznie nowe w okresie obowiązywania umowy 20….. r. i 20….. r., 
każdy z WORD-ów wystawi na rzecz Wykonawcy fakturę lub rachunek. Rozliczenie 
będzie dokonane w formie kompensaty wzajemnych należności i zobowiązań 
indywidualnie dla każdego z WORD-ów. 

5. Wynagrodzenie będzie regulowane przelewem bankowym po zrealizowaniu przez 
Wykonawcę każdej dostawy obejmującej ilość samochodów w terminie do 21 dni od 
daty  otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego i odpowiedni  
WORD. 

6. Wykonawca w okresie obowiązywania umowy wystawia fakturę zbiorczą za wykonanie 
usług serwisowych, badań technicznych itp. dokonanych w ciągu danego miesiąca 
odpowiednio dla każdego WORD. 

7. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych 
polskich PLN. 

 
§ 5. 

Gwarancja 
1. Gwarancja udzielona przez Wykonawcę na fabrycznie nowe samochody osobowe, 

obejmuje i wynosi odpowiednio: 
1) wszelkie usterki mechaniczne bez limitu kilometrów - …… lata, 
2) wady lakieru – ……. lata, 
3) nadwozie i perforację korozyjną blach – ……… lat, 
4) gwarancja na instalację elektryczną – ……… lata. 
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 (w tym miejscu uzupełnione zostaną informacje według danych przedstawionych 
przez Wykonawcę)   

2. W okresie gwarancyjnym, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich awarii 
zgłoszonych przez Zamawiającego w terminie 24 godzin od chwili dostarczenia 
samochodu do autoryzowanej stacji serwisowej, z wyjątkiem niedziel 
i dni ustawowo wolnych od pracy. Wykonawca zapewnia obsługę w autoryzowanej 
stacji serwisowej, o której mowa w § 3 pkt. 1 umowy.  

3. Zgłoszenie awarii przez Zamawiającego następuje w formach: telefonicznie, pisemnie, 
faksem lub z wykorzystaniem środków elektronicznych. Przyjęcie zgłoszenia uznaje się 
za skuteczne, jeżeli zostało potwierdzone przez wskazaną w umowie stację serwisową. 

4. Reklamacje załatwiane będą w terminie ……………………dni  
5. Wykaz autoryzowanych stacji serwisowych z podaniem wymaganych informacji  

adresowych i kontaktowych stanowi załącznik nr ………… do niniejszej umowy. 
 
§ 6. 

Odpowiedzialność 
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą według zasad 

określonych kodeksem cywilnym oraz postanowieniami Zamawiającego zawartymi w 
treści postanowień niniejszej umowy. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe 
wykonanie zamówienia do czasu wygaśnięcia zobowiązań Wykonawcy wobec 
Zamawiającego. 

3. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, rozumiana 
jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego 
zamówienia 

4. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez 
Zamawiającego z ustanowionymi przedstawicielami Wykonawcy. 

5. Wykonawca określi telefony kontaktowe i numery faksów oraz dokona innych ustaleń 
niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania wszystkich wytycznych i 
zaleceń związanych z realizacją zamówienia. 

6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez 
Wykonawcę, w tym również podwykonawców, podczas wykonywania przedmiotu 
zamówienia. 

§ 7. 
Podwykonawcy 

1. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego 
wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.  

2. Wykonawca powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcy 
…………………..( uzupełnione zostaną szczegółowe dane identyfikujące 
podwykonawcę w przypadku powierzenia części zamówienia) ……………………..  

3. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca się powoływał na zasadach określonych w art.22a ust.1 ustawy Pzp, w 
celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 
zobowiązany będzie wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca 
lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, 
na którego zasoby Zamawiający się powoływał w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia . 

4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 
 

§ 8. 
Kary umowne 

1. W przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z dostawą samochodów zgodnie  
z harmonogramem dostaw, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary 
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umownej w wysokości 0,2 % ceny umowy brutto za każdy dzień opóźnienia w dostawie 
liczony od dnia następnego oznaczonego jako termin wykonania zobowiązań. 
Naliczenia kar dokonuje każdy WORD odrębnie. Przez cenę brutto rozumie się 
wynagrodzenie należne za dostawę przeznaczoną dla danego WORD. 

2. W przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn określonych w ust.1 przewyższa 
ustanowioną karę umowną, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych, odpowiednio dla każdego WORD. 

3. W przypadku, gdy Zamawiający nie zapłaci wynagrodzenia za przedmiot umowy  
w terminie określonym w § 3 ust. 5 zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy 
dzień opóźnienia liczony od dnia następnego oznaczonego jako termin wykonania 
zobowiązań. 

4. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 10% 
ceny wartości umowy brutto, jeśli Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje 
zobowiązania określone niniejszą umową. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za 
wykonaną i potwierdzoną przez Zamawiającego część umowy. 

6. Przez należytą staranność Zamawiający rozumie wykonanie wszystkich obowiązków 
określonych w postanowieniach umowy. 

 
§ 9. 

Osoby odpowiedzialne za nadzór nad wykonaniem umowy 
1. Osobą odpowiedzialną za wykonywanie niniejszej umowy ze strony Wykonawcy jest 

…………………. nr tel. ……………(zapis zostanie uzupełniony i wprowadzony przed 
podpisaniem umowy m.in. na podstawie informacji wskazanej przez Wykonawcę w 
formularzu ofertowym) ………………………………………………………….………….…. 

2. Nadzór nad wszelkimi sprawami merytorycznymi wynikającymi z postanowień umowy 
oraz uprawnienia do sprawdzania wykonywania postanowień umownych  i kontaktów    
z Wykonawcą w imieniu Zamawiającego sprawują ………………………… 

3. Osobami odpowiedzialnymi za wykonanie umowy z ramienia Zamawiającego są: 
 

1. ……………                   tel. ……………………... 
2. …………….                  tel. …………………….. 

4. Osobami odpowiedzialnymi za wykonanie umowy z ramienia Wykonawcy są: 
1. ……………                   tel. ……………………... 
2. …………….                  tel. …………………….. 

 
 

§ 10. 
                                                             Zmiana umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian treści zawartej umowy w zakresie: 
  
a. zmiany adresu siedziby, numeru telefonów Wykonawcy lub Zamawiającego. 
b. zmiany osób wskazanych w umowie zarówno po stronie Wykonawcy, jak i 

Zamawiającego odpowiedzialnych za wykonanie postanowień umowy,  
c. zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązujących w zakresie mających 

wpływ na wykonanie zobowiązań umowy. 
 

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna 
z następujących okoliczności: 

1. zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które 
określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia 
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Wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian. Zmiany te zostały 
przewidziane w pkt. 17 ppkt. 6 SIWZ 

2. zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw od dotychczasowego Wykonawcy, 
nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały 
spełnione łącznie następujące warunki:  

a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych 
lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub 
interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach 
zamówienia podstawowego,  

b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne 
zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,  

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia 
określonej pierwotnie w umowie;  

3) zostały spełnione łącznie następujące warunki:  
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których 

Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,  
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 

pierwotnie w umowie;  
4) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy 

wykonawca:  
a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt. 1,  
b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub 

nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy 
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec 
niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych 
zmian umowy,  

c) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem 
jego podwykonawców;  

5) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne, tj. za zmianę istotną rozumie 
się zmianę ogólnego charakteru umowy lub umowy ramowej, w stosunku do 
charakteru umowy lub umowy ramowej w pierwotnym brzmieniu; lub sytuację w 
której nie zmienia ogólnego charakteru umowy lub umowy ramowej i zachodzi co 
najmniej jedna z następujących okoliczności:  
a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć 
udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,  

b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy lub umowy ramowej na 
korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie lub 
umowie ramowej,  

c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań 
wynikający z umowy lub umowy ramowej,  

d) polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, 
nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w art. 144 ust. 1 
pkt. 4. 

6) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej 
pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy.  

3. Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem art. 144 ust. 1–1b, 1d i 1e podlega 
unieważnieniu. Na miejsce unieważnionych postanowień umowy lub umowy ramowej 
wchodzą postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu. 

4. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z 
następujących okoliczności:  

1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1–1b, 1d i 1e;  
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2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na 
podstawie art. 24 ust. 1;  

3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że 
państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy 
Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że 
zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii 
Europejskiej. 

 
§ 11. 

Postanowienia końcowe 
1. Umowa zostaje zawarta na okres czterech lat od daty podpisania umowy, tj. od dnia . 

……… 20….r. do dnia ………… 20…..r. 
2. Niedopuszczalna jest zmiana treści umowy, chyba że zachodzą okoliczności, o których 

mowa w § 10 niniejszej umowy. 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) 
oraz kodeksu cywilnego, jeżeli przepis ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowi 
inaczej. 

4. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przed sądem 
powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 

5. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
6. Umowa została sporządzona w ……………. jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa 

dla Zamawiającego i Wykonawcy. 
7. Umowa będzie parafowana przez dyrektorów lub uprawnionych przedstawicieli WORD-

ów w Poznaniu, Koninie, Kaliszu, Lesznie i Pile. 
8. Integralną część umowy stanowią: 
 

1) Zał. nr 1- opis oferowanego przedmiotu umowy ( zał. nr 1 do siwz - oferta), 
2) Zał. nr 2 - wykaz autoryzowanych stacji serwisowych, 
3) Zał. nr 3 - podział dostaw. 
 

 
 
_____________________________    ______________________ 

       /Podpis Zamawiającego/                  /Podpis Wykonawcy/ 
 
 

 
 
 
 

 


