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Załącznik nr 5  do SWZ 

WZÓR UMOWY 

w dniu …………………… w Kielcach pomiędzy:  

Powiatem Kieleckim (Nabywca) z siedzibą przy ul. Wrzosowej 44, 25 – 211 Kielce, NIP: 

9591645790, REGON: 291009372, Odbiorca – Starostwo Powiatowe w Kielcach,  

ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce, 

reprezentowanym przez: 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

przy kontrasygnacie ………………….., 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej) Rzeczypospolitej Polskiej 

.....................................................z siedzibą w............................................................................ 

wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej 

Polskiej 

NIP …………………………, REGON ……………………………......................................... 

reprezentowanym przez: 

...................................................................................................................... 

………………………………………………………………….................................................. 

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS) 

..................................................... z siedzibą 

................................................................................ 

wpisaną do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy ......................................................... 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  

KRS: ...................................................................., NIP: ..............................................................,   

REGON: ...................................................,  

reprezentowaną przez:  

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

Przedmiot zamówienia płatny z:  

Działu 750, Rozdziału 75020, Paragrafu 6060 

została zawarta umowa o następującej treści: 

W rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego  prowadzonym w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, na „Dostawę samochodu elektrycznego 

osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kielcach”,  została zawarta umowa                   

o następującej treści: 
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§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa nowego, nieużywanego samochodu 

osobowego, 100% elektrycznego wraz z przeprowadzeniem szkolenia z obsługi pojazdu 

dla wyznaczonych pracowników Starostwa Powiatowego w Kielcach.  

2. Samochodem dostarczonym przez Wykonawcę jest: 

 marka samochodu: …………………………* 

 model: …………………………*      

 typ: …………………………*       

 wersja: …………………………*      

 moc silnika: …………………………*     

 rok produkcji: …………………………* 

 kolor: ……………………………………….*     

3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest zgodny ze złożoną przez niego Ofertą -

stanowiącą Załącznik nr 1 do umowy, sporządzoną na podstawie wymagań 

Zamawiającego, określonych w SWZ wraz z załącznikami, stanowiącymi Załącznik Nr 2 do 

niniejszej umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi  

i użytkowania  pojazdu z wytypowanymi przez Zamawiającego osobami (maksymalnie 3 

osoby), w terminie do końca realizacji umowy, w miejscu uzgodnionym z osobą 

odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego, wskazaną w §8 lit. a). 

Potwierdzeniem przeprowadzenia szkolenia jest podpisany przez Strony Protokół  

z przeprowadzonego szkolenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej 

umowy.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, 

zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, 

instrukcjami technicznymi, normami oraz standardami.  

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo 

wykonywanych przez ewentualnych podwykonawców dostaw lub usług.  

7. Strony ustaliły, że przejście prawa do rozporządzania przedmiotem umowy tak jak 

właściciel, ma miejsce w momencie odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego.  

8. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy określony w §1 jest: 

a) fabrycznie nowy, 

b) wolny od wad fizycznych i prawnych, 

c) wolny od roszczeń osób trzecich, 

d) nie stanowi przedmiotu żadnego postępowania egzekucyjnego i zabezpieczenia. 
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§ 2 

Termin i warunki wykonania umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować dostawę w terminie do 10 miesięcy od daty 

zawarcia niniejszej umowy, tj. do dnia ……….............. 

2. Przekazanie samochodu Zamawiającemu przez Wykonawcę, dokonane zostanie 

w siedzibie Zamawiającego przy ul. Wrzosowej 44, 25-211 Kielce, na podstawie protokołu 

zdawczo-odbiorczego, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej umowy.  

3. Strony oświadczają, iż protokolarny odbiór wszystkich elementów składających się na 

przedmiot umowy, z zastrzeżeniem usług szkoleniowych, o których mowa w § 1 ust. 4 

powyżej,  stanowi dowód wykonania Umowy. 

4. Potwierdzeniem należytego wykonania umowy i podstawą do wystawienia faktury jest 

stwierdzenie przez Zamawiającego: 

a) wykonanie przeglądu zerowego samochodu, 

b) dostawa samochodu wraz z wszelkimi wymaganymi przez Zamawiającego, jak                       

i przepisami prawa dokumentami, do siedziby Zamawiającego, tj. Starostwo 

Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu sporządzonych w języku 

polskim dokumentów, w tym:  

a) karty pojazdu, 

b) książki gwarancyjnej pojazdu, z odnotowanym przeglądem zerowym,  

c) wyciągu ze świadectwa homologacji, 

d) instrukcji obsługi pojazdu w j. polskim (w przypadku dostarczenia oryginalnych 

dokumentów producenta zagranicznego – muszą one posiadać tłumaczenia na język 

polski), 

e) min. dwóch kompletów kluczyków/kart do pojazdu z pilotem do sterowania 

centralnym zamkiem, kompletu dywaników samochodowych, zestawu naprawczego 

do opon lub koła zapasowego, apteczki, trójkąta ostrzegawczego, gaśnicy, przewodu 

do ładowania do Walboxów i publicznych terminali ładowania, 

2. zaświadczenie producenta lub inny dokument potwierdzający spełnienie przez pojazd 

wymogów ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o  elektromobilności i paliwach 

alternatywnych ( Dz.U. z 2022r. , poz. 1083), 

a) oraz innych dokumentów wymaganych obowiązującymi przepisami. 

6. Dokumenty o których  mowa w ust. 5 powyżej, Wykonawca dostarczy w dniu dostawy 

przedmiotu umowy. Dokumenty, które zgodnie z przepisami prawa mogą zostać 

wystawione dopiero po protokolarnym odbiorze pojazdu, Wykonawca zobowiązuje się 

dostarczyć w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze po odbiorze przedmiotu umowy.  

7. Dokładny termin dostawy samochodu, Wykonawca zobowiązuje się uzgodnić z osobą 

odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego wskazaną w § 8 lit. a), z co 

najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem  przed planowanym terminem dostawy.  

8. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu umowy w dni robocze od 

poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 14:00. 
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9. Dostawa przedmiotu umowy odbędzie się na koszt Wykonawcy. Ryzyko utraty lub 

uszkodzenia przedmiotu umowy, do momentu podpisania protokołu odbioru ponosi 

Wykonawca. 

10. Przygotowany do odbioru samochód musi mieć wykonany przez Wykonawcę i na jego 

koszt przegląd zerowy oraz gwarancję określoną w książce gwarancyjnej.   

11. W czasie czynności odbiorowych, Zamawiający ma prawo do testowania i użytkowania 

przedmiotu umowy. Zamawiający w czasie testowania dokonuje oceny sprawności  

i użyteczności przedmiotu umowy.  

12. Zamawiający, może odmówić przyjęcia przedmiotu umowy, na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

jeżeli:  

a) samochód ma jakiekolwiek wady/usterki, jest niekompletny, jest niezgodny  

z ofertą Wykonawcy lub gdy Wykonawca nie dostarczył dokumentów, o których mowa  

w § 2 ust. 5 powyżej, z zastrzeżeniem zapisów § 2 ust. 6 lub treść tych dokumentów nie 

wyczerpuje warunków określonych w SWZ; 

b) Wykonawca odmówi dostawy lub uruchomienia przedmiotu umowy  

w docelowym miejscu dostawy. 

13. Termin ponownego odbioru samochodu, po spełnieniu wszystkich wymogów 

Zamawiającego, Wykonawca uzgodni z osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu 

umowy, wskazaną w § 8 lit. a). Koszt ponownego odbioru oraz ewentualnych kar,                        

o których mowa w § 5 ust. 1 lit a) ponosi Wykonawca.  

 

§ 3 

Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela gwarancję na pojemność akumulatora trakcyjnego (baterię) na 

okres …………. lat lub limit co najmniej ……………….. km*. 

2. Wykonawca udziela gwarancję, bez limitu kilometrów, liczoną w pełnych miesiącach na: 

a) podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne na okres ……………. miesięcy,* 

b) lakier na okres …………….. miesięcy,* 

c) perforację nadwozia na okres ……………. miesięcy.* 

3. Okresy gwarancji, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 powyżej, liczone są od dnia odbioru 

samochodu przez Zamawiającemu na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. 

4. Z tytułu udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad lub 

usterek fizycznych rzeczy, jeżeli wady lub usterki ujawnią się w ciągu terminów 

określonych w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu. 

5. Uprawnienia, o których mowa w ust. 4 powyżej, dotyczą również wad lub usterek 

powstałych w związku z działalnością Wykonawcy.  

6. Zamawiający wymaga aby gwarancyjne przeglądy serwisowe samochodu mogły 

odbywać się w autoryzowanej stacji serwisowej producenta w mieście Kielce lub w jego 

najbliższych okolicach (oddalone do 20 km od Kielc) ………………………………………………………. 

(adres)* 
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7. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi na warunkach określonych  

w kodeksie cywilnym.  

8. W przypadku wystąpienia awarii samochodu w okresie trwania gwarancji Wykonawca 

zobowiązany będzie do zapewnienia nieodpłatnie: 

a) odbioru samochodu z siedziby Zamawiającego, 

b) dokonania naprawy w stacji serwisowej autoryzowanej przez producenta samochodu, 

c) odstawienia samochodu do siedziby Zamawiającego po usunięciu awarii. 

11. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca ponosi koszt i ryzyko transportu pojazdu do 

autoryzowanego serwisu. 

12. Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia kroków mających na celu przywrócenie 

prawidłowego działania przedmiotu umowy, do 48 godzin od poinformowania go o jego 

wadzie, usterce bądź awarii.  

13. W razie gdy naprawa gwarancyjna przedmiotu umowy potrwa dłużej niż 2 dni robocze, 

Wykonawca na żądanie Zamawiającego dostarczy na własny koszt i ryzyko w następnym 

dniu roboczym zastępczy pojazd o zbliżonej funkcjonalności.  

14. Wykonawca zapewni możliwość zgłaszania wad, usterek bądź awarii samochodu w godz. 

od 7:00 do 15:15 w dni robocze. Zgłoszenia będą dokonywane pod nr tel.: ……………………. 

bądź na adres e-mail: …………………………………..…..* 

15. W przypadku nieuzasadnionej odmowy wykonania naprawy gwarancyjnej, 

Zamawiającemu niezależnie od kary umownej, o której § 5  ust. 1 pkt b) umowy 

przysługuje prawo do zlecenia naprawy osobie trzeciej, bez upoważnienia sądu, na koszt 

i ryzyko Wykonawcy.  

16. Szczegółowe warunki gwarancji oraz warunki obsługi gwarancyjnej określa Książka 

gwarancyjna pojazdu, będąca Załącznikiem nr 3 do niniejszej umowy.  

17. W przypadku zmiany numeru telefonu lub adresu e-mail do dokonywania zgłoszeń wad, 

usterek bądź awarii samochodu tudzież adresu siedziby Wykonawcy, wskazanego  

w Formularzu oferty, Wykonawca ma obowiązek powiadomienia o tym fakcie 

Zamawiającego drogą elektroniczną na adres e-mail: infrastruktura@powiat.kielce.pl  

z siedmiodniowym wyprzedzeniem, co pozwoli na utrzymanie ciągłości obsługi 

serwisowej. W przypadku braku powiadomienia Zamawiającego o zmianie, kontakt pod 

ostatni wskazany przez Wykonawcę numer telefonu lub adres siedziby uznaje się za 

skuteczny.  

§ 4 

Wynagrodzenie i warunki płatności  

1. Całkowite ryczałtowe wynagrodzenie brutto za realizację przedmiotu umowy, wynosi 

…………zł brutto (słownie złotych brutto: …………/100) w tym VAT …….% 

2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 powyżej, zawiera wszystkie koszty związane   

z realizacją zamówienia.  

3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatne na podstawie 

prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, w formie przelewu na rachunek 

bankowy nr ………...……....………………………………………………….….. w terminie 14 dni od dnia 

mailto:infrastruktura@powiat.kielce.pl
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otrzymania jej przez Zamawiającego. Wykonawca wystawi fakturę po dostawie 

samochodu do siedziby Zamawiającego i jego odbiorze z zastrzeżeniem § 2 niniejszej 

umowy.  

4. Jeżeli dotyczy, Zamawiający dokona płatności w ramach mechanizmu podzielonej 

płatności (split payment) zgodnie z art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od 

towarów i usług. 

5. Wykonawca oświadcza, ze rachunek bankowy wskazany w ust. 3 jest rachunkiem 

umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa      

w ust. 4 powyżej. 

6. W przypadku, gdy rachunek Wykonawcy nie spełnia warunku określonego w ust. 5 

powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności, wskutek braku możliwości realizacji przez 

Zamawiającego płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności w terminie określonym w ust. 3 nie stanowi dla 

Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również 

innych rekompensat/odszkodowań z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 

7. W  przypadku, gdy rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w ust. 3 nie będzie 

znajdował się w Wykazie podatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej, Zamawiający ma prawo do niezapłacenia wynagrodzenia 

Wykonawcy w terminie wskazanym w ust. 3 powyżej. W takim przypadku, opóźnienie                

w dokonaniu płatności w terminie określonym w ust. 3 powyżej nie stanowi dla 

Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również 

innych rekompensat/odszkodowań z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 

8. Faktura powinna być wystawiona według następujących danych: 

Nabywca: 

Powiat Kielecki 

ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce 

NIP: 959-164-57-90 

Odbiorca (Płatnik): 

Starostwo Powiatowe w Kielcach 

ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce. 

9. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

10. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury, Zamawiający zapłaci Wykonawcy należne 

odsetki ustawowe. 

11. Zamawiający nie ponosi konsekwencji z powodu zwrotu Wykonawcy nieprawidłowo 

wystawionej faktury VAT, w szczególności dotyczącej terminu płatności. 
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§ 5 

Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego  kary umownej: 

a) w razie zwłoki Wykonawcy w dotrzymaniu terminu dostawy przedmiotu umowy, 

określonego w § 2 ust. 1 lub ust. 6 umowy – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 

brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki; 

b) w razie zwłoki w usunięciu wad lub usterek  stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu 

umowy lub ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi za wady, liczonych od dnia 

następnego po terminie wyznaczonym na ich usunięcie, o którym mowa w §  3 ust. 

12, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy, za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

c) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przeprowadzeniu szkolenia z zakresu obsługi 

i użytkowania  pojazdu z wytypowanymi przez Zamawiającego osobami, w terminie 

o którym mowa w § 1 ust. 4, w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego 

w § 4 ust. 1 umowy; 

d) w razie odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego  

w § 4 ust. 1 umowy. 

2. Kara umowna będzie płatna na podstawie noty obciążeniowej z terminem płatności 

wynoszącym 7 dni od dnia jej doręczenia Wykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę na 

potrącenie kary umownej z przysługujących mu od Zamawiającego wierzytelności.  

3. Strony zgodnie postanawiają, iż Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia 

odszkodowania w zakresie przewyższającym wysokość zastrzeżonej kary umownej.  

4. Strony zgodnie postanawiają, iż Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary 

umownej również w przypadku, gdy podstawy do jej naliczenia zaistniały w czasie 

obowiązywania niniejszej Umowy, a ujawniły się po jej zakończeniu. 

5. Łączna wartość kar umownych za zwłokę nie może przekroczyć 20% łącznego 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy. 

6. Zamawiający zastrzega dochodzenie roszczeń na zasadach ogólnych przewidzianych  

w kodeksie cywilnym. 

§ 6 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn wskazanych  

w niniejszej umowie lub w następujących przypadkach:  

a) w razie zaistnienia istotnej okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy w całości 

lub w części nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć  

w chwili jej zawarcia lub dalsze jej wykonywanie może zagrozić istotnemu 

interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W takiej 

sytuacji Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części umowy;  

b) opóźnienie w terminach, o których mowa w §2 ust. 1 lub ust. 6 przekroczy 14 dni; 
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c) w stosunku do Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne lub 

upadłościowe; 

d) wada przedmiotu umowy nie nadaje się do usunięcia i uniemożliwia jego 

użytkowanie,  

e) w przypadku gdy Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca nie przystąpił do realizacji 

przedmiotu umowy lub gdy Wykonawca nie realizuje przedmiotu umowy  

w terminach określonych w umowie, Zamawiający wezwie go do realizacji umowy, 

wyznaczając w tym celu odpowiedni termin, a Wykonawca w tym terminie nie 

rozpocznie realizować umowy; 

f) w przypadku gdy dostarczony przedmiot umowy nie odpowiada opisowi  

i parametrom wskazanym w Ofercie Wykonawcy, Zamawiający wezwie go do 

dostarczenia właściwego przedmiotu umowy, wyznaczając w tym celu odpowiedni 

termin, a Wykonawca w tym terminie nie dostarczy właściwego przedmiotu umowy, 

Wykonawcy nie przysługuje prawo do wynagrodzenia;  

g) Jeżeli suma naliczonych kar umownych osiągnie 20% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 4 ust. 1. 

2. Przed skorzystaniem z uprawnienia do odstąpienia od umowy, Zamawiający  

z zastrzeżeniem ust. 1 lit. a, może wezwać Wykonawcę do należytego wykonania umowy  

z  wyznaczeniem  dodatkowego  terminu nie krótszego niż 5 dni roboczych. 

3. W wypadku odstąpienia od umowy aktualne pozostają obowiązki Wykonawcy do 

zapłaty kar umownych oraz odszkodowań z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy.  

4. Odstąpienie od umowy powinno być złożone w formie pisemnej, pod rygorem 

nieważności w terminie 30 dni od zaistnienia podstawy do odstąpienia od umowy. 

 

§ 7 

Zmiany umowy 

Strony przewidują możliwość zmiany niniejszej umowy w przypadkach przewidzianych  

w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w SWZ, w szczególności: 

1. Strony umowy dopuszczają zmianę umowy w przypadku wystąpienia działania siły 

wyższej: 

a) Jeżeli działanie siły wyższej uniemożliwia, utrudnia lub opóźnia wykonywanie przez 

którąkolwiek ze Stron jej zobowiązań określonych w umowie lub ma na nią inny 

negatywny wpływ, Strona ta winna powiadomić drugą Stronę, przekazując jej pismo 

informujące o zaistnieniu takiego zdarzenia i jego okolicznościach tak szybko, jak to 

możliwe po jego zaistnieniu (co do zasady, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze, 

chyba że ze względu na zaistnienie siły wyższej, dotrzymanie tego terminu było 

obiektywnie niemożliwe). W przypadkach, w których dostarczenie zawiadomienia na 

piśmie jest niemożliwe lub znacznie utrudnione ze względu na okoliczności niezależne 

od Stron, zawiadomienie może zostać dokonane e-mailem, faksem, a w szczególnych 

przypadkach – również telefonicznie (w tym ostatnim jednak przypadku – powinno 
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być potwierdzone na piśmie tak szybko, jak to będzie obiektywnie możliwe w celu 

potwierdzenia daty zaistnienia siły wyższej, jej natury oraz skutków). Wykonawca jest 

zobowiązany udowodnić, że opóźnienie zostało spowodowane przez zdarzenie, za 

które nie ponosi odpowiedzialności, będące poza kontrolą Wykonawcy  

i Podwykonawcy oraz że nie istnieje żaden alternatywny, racjonalny i możliwy do 

akceptacji sposób realizacji przedmiotu zamówienia. 

b) Strona, która wystosowała pismo, o którym mowa w lit. a) powyżej, będzie 

usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej 

zobowiązań wynikających z umowy, dopóki będzie trwać działanie siły wyższej  

i w takim zakresie, w jakim wywiązanie się tej Strony z jej zobowiązań stało się 

niemożliwe, utrudnione lub opóźnione działaniem siły wyższej. 

c) Żadne opóźnienie lub brak realizacji przez którąkolwiek ze Stron spowodowane przez 

działanie siły wyższej nie będzie: 

- stanowić niewykonania lub naruszenia postanowień umowy lub  

- stanowić podstaw dla którejkolwiek ze Stron do podnoszenia jakichkolwiek roszczeń  

o odszkodowanie lub o dokonanie dodatkowych płatności z tego powodu, 

- jeżeli realizacja umowy stanie się niemożliwa, wstrzymana lub opóźniona 

nieprzerwanie o okres dłuższy niż dziewięćdziesiąt (90) dni lub o łączny okres dłuższy 

niż sto osiemdziesiąt (180) dni z powodu jednego lub większej liczby zdarzeń 

stanowiących siłę wyższą w okresie obowiązywania umowy, wówczas Strony podejmą 

negocjacje w celu uzgodnienia zadowalającego ich wzajemnie rozwiązania, a jeśli 

takie porozumienie nie zostanie osiągnięte w terminie kolejnych 30 dni od dnia 

rozpoczęcia negocjacji, wówczas każda ze Stron będzie mogła rozwiązać umowę ze 

skutkiem natychmiastowym. 

Uwaga!  

Poniżej definicja siły wyższej: 

Siła wyższa stanowi zdarzenie zewnętrzne pozostające poza kontrolą Zamawiającego lub 

Wykonawcy, którego nie można uniknąć i przewidzieć pomimo należytej staranności 

Strony dotkniętej jej działaniem oraz takie zdarzenie, które nie jest bezpośrednim lub 

pośrednim wynikiem zaniedbania którejkolwiek ze Stron w wypełnianiu jej zobowiązań 

wynikających z umowy („siła wyższa”). Siła wyższa obejmuje między innymi następujące 

zdarzenia: 

 eksplozja, huragan, pożar, powódź, epidemia, skażenie chemiczne lub inne katastrofy 

naturalne lub państwowe, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalne; 

 wojna lub działania wojenne; 

 bunt, rewolucja, powstanie, blokada, sabotaż; 

 akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, które są 

skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym, regionalnym,                              

z wyłączeniem sporów pracowniczych u Stron. 
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2. Przesunięcie terminu wykonania umowy, możliwe jest gdy na realizację przedmiotu 

umowy wpłyną lub będą mogły mieć wpływ okoliczności związane z wystąpieniem 

wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19), dotyczące  

w szczególności: 

a) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na 

innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć  

w realizacji przedmiotu umowy. 

b) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego 

upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku  

z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na Wykonawcę obowiązek podjęcia 

określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych. 

c) poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady 

Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 

ust. 1 i 2 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. 

d) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają 

możliwość wykonania umowy zgodnie z jej treścią.   

3. Przesunięcie terminu wykonania umowy, możliwe jest gdy na realizację przedmiotu 

umowy wpływają zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie 

Producenta samochodu, w szczególności wstrzymanie produkcji. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w razie: 

a) zmiany modelu oferowanego samochodu, z zastrzeżeniem, że zmiana ta nastąpi 

wyłącznie w przypadku, gdy model został wycofany z dystrybucji i został zastąpiony 

modelem należącym do tej samej linii produktowej, o parametrach co najmniej 

takich jak model zaoferowany w Formularzu ofertowym lub który został 

udoskonalony albo dodatkowo wyposażony za ceną nie wyższą od ustalonej  

w umowie. 

b) gdy model samochodu został wycofany z dystrybucji i nie został zastąpiony przez 

Producenta modelem należącym do tej samej linii produktowej, zmiany 

oferowanego samochodu, na samochód posiadający co najmniej parametry takie jak 

model zaoferowany w Formularzu oferty i z punktu widzenia technicznego  

i technologicznego zapewnia uzyskanie korzystnej dla Zamawiającego 

funkcjonalności lub lepszych parametrów pracy i wydajności, a cenę nie wyższą od 

ustalonej w umowie.   

5. W przypadku każdej zmiany, o której mowa powyżej, po stronie wnoszącego propozycję 

zmian leży obowiązek udokumentowania powstałej okoliczności.  

6. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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§ 8 

Koordynowanie umowy 

Osoby odpowiedzialne za realizację umowy: 

a) ze strony Zamawiającego: ……………….. tel. …………….. e-mail: ………………….; 

b) ze stronu Wykonawcy: ………………….. tel……………… e-mail: ………………… 

 

§ 9 

Ochrona danych osobowych 

1. W związku z faktem, że realizacja przedmiotu zamówienia związana jest z dostępem do 

danych osobowych na podstawie oraz w związku z realizacją niniejszego przedmiotu 

zamówienia, w celu wywiązania się z obowiązku udzielenia informacji o przetwarzaniu 

danych osobowych wynikającego z realizacji wymogów art. 13 ust. 1 i ust. 2 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Administrator informuje: 

a) Administratorem danych osobowych jest Powiat Kielecki – Starostwo Powiatowe  

w Kielcach, z siedzibą przy ul. Wrzosowej 44, 25-211 Kielce, reprezentowane przez 

Starostę Kieleckiego. 

b) W przypadku pytań o swoje dane osobowe, można skontaktować się                                      

z Inspektorem Ochrony Danych (IOD), do którego kontakt znajduje się na stronie 

internetowej Starostwa Powiatowego w Kielcach. 

c) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora do celów 

realizacji zadań związanych z wykonaniem przedmiotowego zamówienia jest Ustawa 

z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 

d) Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z w/w podstawy prawnej jest 

niezbędne, aby Podmiot przetwarzający mógł uczestniczyć w realizacji zadań 

związanych z zawarciem i zrealizowaniem przedmiotowego zamówienia. 

e) Dane osobowe będą przetwarzane w celu właściwej realizacji zadań związanych  

z zawarciem i zrealizowaniem przedmiotowego zamówienia. 

f) Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych, ich 

sprostowania, kopii danych oraz ich usunięcia po okresie nie krótszym niż przewidują 

przepisy prawa. 

g) Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do końca zakończenia realizacji 

zadań związanych z wykonaniem przedmiotowego zamówienia, z zastrzeżeniem                   

iż okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony 

o okres przewidziany przez przepisy prawa. 

h) Dane osobowe zgromadzone w celu realizacji zadań związanych z wykonaniem 

przedmiotowego zamówienia będą przechowywane przez okres wymagany 

przepisami prawa wynikającymi z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt. 
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i) W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu danych osobowych 

przez Administratora przysługuje osobom, których dane dotyczą prawo wniesienia 

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz wniesienia sprzeciwu 

wobec ich przetwarzania do Administratora. 

j) Odbiorcami danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie 

przepisów prawa lub podmioty upoważnione na podstawie wyrażonej przez osoby, 

których dane dotyczą zgody. Dane osoby której dotyczą, będą publikowane na stronie 

BIP Wykonawcy zgodnie z przepisami prawa. 

 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. Umowa w sposób całościowy i ostateczny reguluje prawa i obowiązki stron związane  

z jej przedmiotem i uchyla wszelkie inne ustne lub pisemne ustalenia w tym zakresie. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

3. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy, Strony zobowiązują się rozstrzygać 

polubownie w drodze negocjacji. W przypadku braku porozumienia, spór rozstrzygnie 

sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla 

Wykonawcy, zaś dwa dla Zamawiającego. 

5. Załącznikami stanowiącymi integralną cześć umowy są: 

Załącznik nr 1-  Oferta Wykonawcy ,  

Załącznik nr 2 - SWZ wraz z Załącznikami ,  

Załącznik nr 3 - Książka gwarancyjna pojazdu , 

Załącznik nr 4 - Protokół zdawczo-odbiorczy , 

Załącznik nr 5 - Protokół z przeprowadzonego szkolenia .  

 

Zamawiający          Wykonawca 

 

 

 

 

 

 

 

*uzupełnić zgodnie z wynikiem przeprowadzonego postępowania 
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Załącznik nr 4 do umowy 

WZÓR 

Protokół zdawczo-odbiorczy 
Zamawiający: 
Powiat Kielecki – Starostwo Powiatowe w Kielcach 
ul. Wrzosowa 44 
25 – 211 Kielce 
 
Wykonawca: 
............................................................................................................................. ................ 
............................................................................................................................................. 
 
Niniejszy protokół stanowi potwierdzenie odbioru przedmiotu umowy w dniu 
……………………., zgodnie z umową z dnia …………............... zawartą z Wykonawcą wybranym 
w wyniku przeprowadzonego postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego  w trybie podstawowym na „Dostawę samochodu elektrycznego osobowego 
na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kielcach”. 
 
Samochód marki: ……………………………. Model: ……………………………. Typ: 
………………………………….. 
Data produkcji: ………………………… VIN: …………………… Kolor nadwozia: 
…………………………………….. 
Przedstawiciele Stron, złożonymi pod niniejszym protokołem podpisami zgodnie 
oświadczają, że: 
- protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 
dla Zamawiającego i Wykonawcy, 
- dostarczony pojazd jest fabrycznie nowy i nie nosi śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz 
uprzedniego używania, 
- wraz z samochodem Wykonawca dostarczył komplet wymaganych przez Zamawiającego 
dokumentów, 
- przedmiot dostawy jest zgodny z warunkami Zamawiającego i ofertą złożoną przez 
Wykonawcę. 
Łączna wartość zamówienia (zgodnie ze złożoną ofertą) przekazanego przedmiotu umowy 
wynosi .......................................................... zł brutto 
(słownie brutto: .............................................................................................. /100 
złotych). 
UWAGI: ……………………………………………………………………………………….............................................  
…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…... 
      
             Zamawiający                                                                                 Wykonawca 
 
 
 
    ………………………………….                                                                 ……………………………... 
           (podpis i data)                   (podpis i data) 
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Załącznik nr 5 do umowy 

WZÓR 

Protokół z przeprowadzonego szkolenia 
Zamawiający: 
Powiat Kielecki – Starostwo Powiatowe w Kielcach 
ul. Wrzosowa 44 
25 – 211 Kielce 
 
Wykonawca: 
............................................................................................................................. ................ 
............................................................................................................................................. 
 
Niniejszy protokół stanowi potwierdzenie przeprowadzonego w dniu ………………… 
szkolenia z zakresu obsługi pojazdu elektrycznego, zgodnie z umową z dnia 
…………............... zawartą z Wykonawcą wybranym w wyniku przeprowadzonego 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 
na „Dostawę samochodu elektrycznego osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego 
w Kielcach”. 
 

 
Wykaz przeszkolonych osób:         
                                             
1. ………………………………………………………….  - ................................................... 
             (podpis osoby przeszkolonej)  

2. …………………………………………………………. - .................................................... 
             (podpis osoby przeszkolonej) 

3. ………………………………………………………….. - ................................................... 
             (podpis osoby przeszkolonej) 
 
 
 
 
Zamawiający       Wykonawca 
 
 

    ……………………………………….                                                                 ……………………………………... 
           (podpis i data)                   (podpis i data) 

 


