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ZAŁĄCZNIK NR 4 

DO SWZ 
 

 

WZÓR UMOWY 
 

 

UMOWA Nr .................................................................... 
 

 

zawarta w Gdyni w dniu .......................... 2022 roku (dalej: „Umowa”) 

 

pomiędzy: 

Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni (81-337 Gdynia), ul. 

Rotterdamska 9, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem 0000082699, posiadającą numer NIP 958–13–23–524, w pełni wpłacony kapitał 

zakładowy w wysokości 112.285.300,00 PLN, reprezentowaną przez: 

1) ............................................................................................................................................. 

2) ............................................................................................................................................. 

zwaną w dalszej części Umowy "ZAMAWIAJĄCYM" 

a 

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

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

reprezentowaną/reprezentowanym przez: 

1) ............................................................................................................................................... 

2) ……………………………………………………………………………………………... 

zwaną/zwanym w dalszej części Umowy  „WYKONAWCĄ” 

 

§ 1. 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień na roboty budowlane, 

dostawy i usługi w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia S.A.”, dostępnego na stronie 

internetowej www.port.gdynia.pl. Zamawiający wybrał ofertę z dnia ………………….., 

złożoną przez …………………………………………. stanowiącą załącznik numer 2 do 

Umowy.  

2. Przedmiotem Umowy jest: 

1) dostawa fabrycznie nowego specjalnego lekkiego samochodu rozpoznawczo-

ratowniczego (osobowego) w ilości 1 (słownie: jednej) sztuki dla potrzeb Portowej 

Straży Pożarnej Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A., zgodnego ze Szczegółowym 

opisem przedmiotu zamówienia określonym w SWZ z uwzględnieniem oferty 

Wykonawcy złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zwanego dalej 

„samochodem” lub „przedmiotem Umowy”; 

2) zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, w tym dostawy części 

zamiennych i wyposażenia samochodu; 

3) szkolenie w zakresie obsługi i eksploatacji dostarczonego średniego samochodu 

pożarniczego. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu Umowy zawiera dokument pn. „Specyfikacja techniczna 

proponowanego samochodu w stosunku do minimalnych wymagań techniczno-

użytkowych Zamawiającego” stanowiący integralną część złożonej przez Wykonawcę 

oferty przetargowej, będącej załącznikiem nr 2 do Umowy. 

http://www.port.gdynia.pl/
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4. Zamawiający nabywa samochód od Wykonawcy za cenę i na warunkach określonych  

w Umowie z zastrzeżeniem § 7. ust. 10. Umowy. 

 

§ 2. 

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 

 

1. Wykonawca oświadcza, że: 

1) dysponuje odpowiednim potencjałem i wiedzą techniczną oraz odpowiednimi 

uprawnieniami, umożliwiającymi mu wykonanie Umowy; 

2) zapoznał się z warunkami realizacji przedmiotu Umowy i w całości je akceptuje; 

3) przedstawione przez Zamawiającego dokumenty i informacje są dla należytego 

wykonania Umowy w pełni wystarczające i nie jest konieczne ich uzupełnienie; 

4) żadne z urządzeń, systemów lub części, albo ich części, wymienionych w opisie 

przedmiotu Umowy, nie stanowią urządzenia odrębnego, ale są częścią składową 

przedmiotu Umowy; 

5) dostarczony samochód wraz z wyposażeniem:  

a) spełnia wymagania określone w SWZ i w Umowie, 

b) jest fabrycznie nowy, zakupiony w oficjalnej sieci sprzedaży na rynek polski, 

nieużywany, 

c) spełnia wymagania obowiązujących w Polsce norm emisji spalin 

umożliwiających rejestrację pojazdu w dniu odbioru, 

d) posiada aktualne świadectwo homologacji typu lub świadectwo zgodności WE, 

zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (t.j.: 

Dz. U. z 2021 r., poz. 450, ze zm.), 

e) jest wolny od praw i obciążeń ze strony osób trzecich, nie toczy się względem 

niego żadne postępowanie sądowe, zabezpieczające, egzekucyjne ani inne, 

którego przedmiotem jest ten samochód ani nie stanowi on przedmiotu 

zabezpieczenia oraz że jest wolny od wszelkich roszczeń osób trzecich. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne  

i fizyczne przedmiotu Umowy. Przez wady fizyczne rozumie się w szczególności 

jakąkolwiek niezgodność przedmiotu Umowy z opisem przedmiotu Umowy zawartym  

w SZW. 

§ 3. 

TERMIN WYKONANIA UMOWY 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie ze złożoną ofertą, dostarczyć na własny koszt 

przedmiot Umowy do siedziby Portowej Straży Pożarnej Zamawiającego w Gdyni, ul. 

Chrzanowskiego 15/17 w terminie do 5 (słownie: pięciu) miesięcy od daty podpisania 

Umowy. 

2. Termin określony w ust. 1. uważa się za dochowany, jeżeli najpóźniej w tym dniu nastąpi 

odbiór, o którym mowa w § 5. Umowy, potwierdzony stosownym protokołem. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za organizację transportu oraz należyte 

zabezpieczenie dostarczonego samochodu wraz z wyposażeniem. Ryzyko uszkodzenia 

lub utraty przedmiotu Umowy leży po stronie Wykonawcy do momentu jego 

dostarczenia Zamawiającemu. 

4. Korzyści i ciężary związane z zakupionym samochodem oraz niebezpieczeństwa 

przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzą na Zamawiającego z chwilą podpisania 

protokołu odbioru końcowego samochodu wraz z wyposażeniem. 
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§ 4 

ZMIANA TERMINU WYKONANIA UMOWY 
 

1. Zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu wykonania dostawy wyłącznie  

w drodze zmiany Umowy w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających jej 

wykonywanie, które w zgodnej ocenie Stron Umowy były niezależne od Wykonawcy,  

a których wystąpienia nie mógł przewidzieć i którym nie mógł zapobiec przy dołożeniu 

należytej staranności. 

2. Zmiana terminu wykonania dostawy nie może przekroczyć czasu trwania okoliczności,  

o których mowa w ust. 1. niniejszego paragrafu oraz czasu niezbędnego do usunięcia 

skutków takich okoliczności. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić niezwłocznie Zamawiającego na piśmie  

o każdym przypadku wstrzymania realizacji dostawy, najpóźniej dnia następnego od dnia 

wstrzymania wraz z podaniem przyczyn oraz przewidywanego czasu trwania 

wstrzymania. 

4. Zgoda Zamawiającego wyrażona na piśmie na zmianę terminu określonego w § 3. ust. 1  

i 2 Umowy, nie może stanowić podstawy do żądania zmiany wynagrodzenia za 

wykonanie przedmiotu Umowy. 

§ 41. 

OŚWIADCZENIE STRON 

 

Strony zgodnie oświadczają, że ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 

epidemii na podstawie art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu 

zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1845) w związku  

z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, w szczególności na mocy Rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 

stanu epidemii (Dz.U. poz. 491 z późn. zm.), nie stanowi siły wyższej ani żadnej innej 

przeszkody uniemożliwiającej należyte i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy. 

Powyższe nie wyłącza możliwości stosowania regulacji art. 15r 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. z 2020 r., poz. 1842) oraz innych przepisów dotyczących wykonywania 

umów w przedmiocie zamówień publicznych w stanie epidemii lub w stanie zagrożenia 

epidemicznego. 

§ 5. 

PODWYKONAWCY 

 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie całości przedmiotu Umowy. 

Odpowiedzialności tej nie wyłącza ani nie ogranicza wykonanie części prac przez 

Podwykonawców. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców 

oraz osób, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy i którym powierza 

wykonanie prac jak za działania i zaniechania własne. 

2. Wykonawca oświadcza, że spośród prac objętych Umową niżej wymieniony ich zakres 

zostanie wykonany za pomocą Podwykonawców: 

1) zakres ………………………………… Podwykonawca …………………………..; 

2) wartość prac ……………….……. zł netto, ………………..……….…….. zł brutto 

lub:  

Wykonawca oświadcza, że prace objęte Umową zostaną wykonane przez niego 

samodzielnie, bez udziału Podwykonawców. 

Jeżeli jednak w trakcie realizacji Umowy powstanie konieczność wykonania przez 

Wykonawcę prac dla potrzeb realizacji celu Umowy i Wykonawca będzie chciał 

wykonać za pomocą Podwykonawców ewentualne prace, może powierzyć ich wykonanie 
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Podwykonawcy po uprzednim zgłoszeniu ich Zamawiającemu i uzyskaniu akceptacji 

Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

§ 6. 

PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY 

 

1. Osobami odpowiedzialnymi za wykonanie Umowy są: 

1) ze strony Zamawiającego: ………………………………., tel. ……………………., 

adres e-mail: …………………………………………………… ; 

2) ze strony Wykonawcy: …………………………………., tel. …………………….., 

adres e-mail: ………………………………………………. . 

2. Zmiana osoby wskazanej w ust. 1 niniejszego paragrafu nie stanowi zmiany Umowy  

i nie wymaga sporządzenia aneksu. Jednakże każdorazowa zmiana tej osoby wymaga 

powiadomienia drugiej Strony o tym fakcie oraz wskazania imienia  

i nazwiska nowej osoby oraz jej numeru telefonu. 

 

§ 7. 

ODBIÓR TECHNICZNO-JAKOŚCIOWY 

 

1. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego w formie pisemnej z wyprzedzeniem co 

najmniej 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych o dacie odbioru techniczno-jakościowego 

samochodu będącego przedmiotem Umowy. 

Strony dopuszczają zawiadomienie w formie faksu lub e-maila. Zawiadomienie należy 

skierować do Komendy Portowej Straży Pożarnej w Gdyni przy ul. Chrzanowskiego 

15/17 na numer faksu ………………… lub adres e-mail: ………………………………... 

2. Odbiór techniczno-jakościowy samochodu odbędzie się w siedzibie Wykonawcy  

w terminie, o którym mowa w ust. 1. niniejszego paragrafu. 

3. Zamawiający przystąpi do odbioru techniczno-jakościowego samochodu w terminie 

wyznaczonym przez Wykonawcę. Upływ terminu co najmniej 7 (słownie: siedmiu) dni 

przystąpienia do odbioru nie może nastąpić później niż termin wydania przedmiotu 

Umowy. Odbiór techniczno-jakościowy odbędzie się w siedzibie Wykonawcy. 

4. Z odbioru techniczno-jakościowego Strony sporządzą protokół w 2 (słownie: dwóch) 

egzemplarzach, po 1 (słownie: jednym) egzemplarzu dla każdej ze Stron, zawierający  

w szczególności stwierdzenie zgodności wykonania przedmiotu Umowy z warunkami 

Umowy lub stwierdzenie niezgodności wykonania przedmiotu Umowy z Umową, 

wskazując wady i usterki przedmiotu Umowy lub jego części, który zostanie podpisany 

przez obie Strony. 

5. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno-jakościowego usterek, 

Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni 

roboczych poprzez naprawę lub wymianę części/elementu wadliwego zgodnie  

z warunkami gwarancji. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół  

o stwierdzonych usterkach w 2 (słownie: dwóch) egzemplarzach, po 1 (słownie: jednym) 

egzemplarzu dla każdej ze Stron i podpisany przez obie Strony.  

Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od Umowy, 

wynikających z Kodeksu cywilnego.  

6. W zależności od wyboru Zamawiającego, stwierdzenie usunięcia usterek, o których 

mowa w ust. 5. niniejszego paragrafu, nastąpi w odrębnym protokole lub poprzez 

uczynienie odpowiedniej wzmianki w protokole z odbioru techniczno-jakościowego, 

potwierdzonej podpisem każdej ze Stron. 

7. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno-jakościowego, że przedstawiony 

do odbioru samochód nie odpowiada opisowi zgodnemu z Załącznikiem numer 1 do 

oferty pn. „SPECYFIKACJA TECHNICZNA PROPONOWANEGO SAMOCHODU  
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W STOSUNKU DO WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO”, Wykonawca zobowiązuje się 

do wykonania zmian w samochodzie zgodnie z opisem, w terminie nie dłuższym niż 5 

(słownie: pięć) dni roboczych. 

W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych odstępstwach od 

opisu w Załączniku numer 1 do oferty w 2 (słownie: dwóch) egzemplarzach,  

po 1 (słownie: jednym) egzemplarzu dla każdej ze Stron i podpisany przez obie Strony. 

Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od Umowy, 

wynikających z Kodeksu cywilnego.  

8. Wykonawca, w dniu odbioru techniczno-jakościowego, zobowiązuje się okazać 

Zamawiającemu dokumentację techniczną dla samochodu, o której mowa w § 10. 

Umowy.  

9. Wszelkie koszty związane z odbiorem techniczno-jakościowym oraz koszty usunięcia 

usterek, o których mowa w ust. 5. niniejszego paragrafu ponosi Wykonawca.  

10. Odbioru techniczno-jakościowego dokona 4 (słownie: czterech) pełnomocników 

Zamawiającego w obecności co najmniej 1 (słownie: jednego) pełnomocnika 

Wykonawcy. 

§ 8. 

ODBIÓR FAKTYCZNY PRZEDMIOTU UMOWY 

 

1. Odbiór faktyczny przedmiotu Umowy nastąpi jednorazowo, w siedzibie Portowej Straży 

Pożarnej w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 15/17 w dniu  uzgodnionym z Wykonawcą na 

podstawie pisemnego zawiadomienia Wykonawcy. 

2. Wykonawca powinien dostarczyć przedmiot Umowy na miejsce wskazane w ust. 1.  

niniejszego paragrafu i wydać go z pełnym zbiornikiem paliwa, zarejestrować na czas 

określony nie krótszy niż 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia dokonania odbioru, 

ubezpieczyć przedmiot Umowy w pełnym zakresie, tj. wyrobić polisę ubezpieczeniową 

w zakresie OC, AC i NW ważną przez okres nie krótszy niż 30 (słownie: trzydzieści) dni 

od dnia dokonania odbioru.  

3. Warunkiem przystąpienia przez Zamawiającego do odbioru przedmiotu Umowy jest 

dokonanie odbioru techniczno-jakościowego bez uwag i zastrzeżeń, potwierdzone 

protokołem wykonania przedmiotu Umowy z warunkami Umowy, o którym mowa w § 7. 

ust. 4. Umowy oraz przekazanie Zamawiającemu wszystkich dokumentów, o których 

mowa w § 10. Umowy, w tym wyciągu ze świadectwa homologacji. 

4. Dokonanie odbioru przedmiotu Umowy potwierdzone zostanie Protokołem odbioru 

końcowego (bez uwag). Warunkiem podpisania Protokołu odbioru jest przekazanie 

Zamawiającemu dokumentacji technicznej i innych dokumentów, o których mowa  

w § 10. Umowy oraz dokumentów potwierdzających wykonanie obowiązków 

Wykonawcy wskazanych w ust. 2. niniejszego paragrafu, a także wydanie 

Zamawiającemu wszystkich kompletów kluczy. 

5. Zamawiający uprawniony jest do odmowy odbioru przedmiotu Umowy, w przypadku 

stwierdzenia niezgodności przedmiotu Umowy ze stanem z dnia dokonania odbioru 

techniczno-jakościowego bez uwag i zastrzeżeń. W takim przypadku Zamawiający 

wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości 

(wad i usterek) lub wymianę przedmiotu Umowy na wolny od wad. 

6. Stwierdzenie usunięcia wad i usterek, o których mowa w ust. 5. niniejszego paragrafu, 

będzie potwierdzone stosownym wpisem w protokole odbioru. 

7. Jeżeli Wykonawca w wyznaczonym terminie nie usunie nieprawidłowości (wad  

i usterek) albo nie wymieni przedmiotu Umowy na wolny od wad Zamawiającemu 

przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy. 

8. Wszelkie koszty związane z odbiorem faktycznym przedmiotu Umowy, w tym  

w szczególności koszty dostarczenia przedmiotu Umowy do miejsca odbioru, ponosi 

Wykonawca. 
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9. Odbiór faktyczny przedmiotu Umowy nastąpi z chwilą podpisania przez Strony 

Protokołu końcowego odbioru samochodu.  

10. Własność przedmiotu Umowy przechodzi na Zamawiającego z chwilą dokonania 

odbioru. 

11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przedmiot Umowy do chwili odbioru 

przedmiotu Umowy, w tym w szczególności odpowiedzialność za przypadkową jego 

utratę lub uszkodzenie. 

§ 9. 

SZKOLENIE 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia ustalonego w § 11. Umowy, do 

przeszkolenia 5 (słownie: pięciu) pracowników Portowej Straży Pożarnej wskazanych 

przez Zamawiającego, w zakresie obsługi i konserwacji przedmiotu Umowy 

udokumentowanego wydaniem odpowiedniego zaświadczenia. 

2. Szkolenie Wykonawca przeprowadzi w terminie 5 (słownie: pięciu) dni roboczych,  

w siedzibie Zamawiającego, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie później 

jednak niż w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty odbioru przedmiotu Umowy. 

 

§ 10. 

DOKUMENTACJA TECHNICZNA 

 

1. Najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu Umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

wszelkie dokumenty związane z przedmiotem Umowy, certyfikaty, świadectwa jakości 

lub inne dokumenty poświadczające wymagany standard dostarczonego samochodu 

określone w ofercie Wykonawcy, dokumentację techniczną, dokumenty dopuszczające 

samochód do użytkowania, w szczególności:  

1) wykaz dostarczonego sprzętu stanowiącego wyposażenie samochodu; 

2) kartę samochodu i wyciąg ze świadectwa homologacji wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie dopuszczalnej normy emisji spalin; 

3) instrukcje obsługi i konserwacji; 

4) dokumenty gwarancyjne samochodu oraz wyposażenia z zapisami zgodnymi  

z postanowieniami Umowy oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia; 

5) dokumentację niezbędną do zarejestrowania samochodu jako „samochód 

pożarniczy” w Wydziale Komunikacji właściwym dla siedziby 

ZAMAWIAJĄCEGO, wynikającą z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”, w tym 

zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym z opisem zmian 

dokonanych w samochodzie, z potwierdzeniem nowych danych technicznych 

samochodu po dokonaniu zmian; 

6) wszelkie inne dokumenty wymagane prawem. 

2. Dokumenty te muszą być wystawione w języku polskim lub przetłumaczone na język 

polski. 

§ 11. 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

 

1. Za wykonanie całości Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę ryczałtową 

………….zł netto (słownie: ………………………..….. zł), …………………….. brutto 

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

(VAT) w kwocie …………….. zł (słownie: …………….zł), (stawka podatku VAT 

…………………….%), wynikającą z oferty Wykonawcy z dnia ………………..……. . 

2. Wyżej wskazany ryczałt stanowi wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy  

i zawiera wszystkie koszty, które poniesie Wykonawca celem należytego wykonania 

Umowy.  
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3. Koszty transportu i ubezpieczenia przedmiotu Umowy w czasie transportu do miejsca 

wykonania dostawy obciążają Wykonawcę. 

4. Rozliczenie wykonania przedmiotu Umowy nastąpi jedną fakturą, która będzie wystawiona 

przez Wykonawcę po dokonaniu odbioru przedmiotu Umowy oraz przeprowadzeniu 

szkolenia, o którym mowa w § 9. Umowy. 

5. Podstawą wystawienia faktury VAT, stanowiącej rozliczenie za wykonanie Umowy będzie 

podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy Protokół 

końcowy odbioru oraz potwierdzenie odbycia szkolenia przez Zamawiającego.  

5. Prawidłowo wystawiona faktura VAT będzie płatna w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni, 

od dnia jej doręczenia Zamawiającemu, z zastrzeżeniem ust. 4. niniejszego paragrafu, 

przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na jego fakturze. Jeżeli na fakturze 

będą wyszczególnione roboty wymienione w Załączniku nr 15 zgodnie z art. 108a ust. 1a 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 685 

ze zm.) i kwota należności na tej fakturze ogółem przekracza kwotę 15000,00 złotych lub jej 

równowartość wyrażoną w  walucie, to płatność na rzecz Wykonawcy nastąpi  

z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a i n. ustawy 

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.). 

6. Faktura, oprócz elementów wymaganych przepisami prawa polskiego musi zawierać 

obligatoryjnie numer Umowy. Do faktury muszą być dołączone dokumenty stanowiące 

podstawę jej wystawienia, wymagane zgodnie z warunkami Umowy. 

7. Na fakturze powinien być wskazany numer, za pomocą którego dostawca lub usługodawca 

jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt. 4) ustawy o podatku 

od towarów i usług. 

Faktura VAT będzie dostarczona Zamawiającemu na adres: ul. Rotterdamska 9, 81-337 

Gdynia. Zamawiający wyraża zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej. Faktura 

elektroniczna powinna być przekazana Zamawiającemu z adresu e-mail Wykonawcy: 

……………………………….. na adres e-mail Zamawiającego: e-faktura@port.gdynia.pl lub 

za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (adres PEF Zamawiającego PEF: 

NIP – 9581323524). 

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

9. Rozliczenie między Stronami nastąpi wyłącznie w złotych polskich. 

10. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew ani zastawienie wierzytelności Wykonawcy 

wynikających z Umowy na inną osobę. 

11. Faktura wystawiona przez Wykonawcę winna zawierać zastrzeżenie, iż Zamawiający nie 

wyraża zgody na przelew ani zastawienie wierzytelności Wykonawcy wynikających  

z Umowy na inną osobę. 

§ 12. 

GWRANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA ZA WADY 

 

1. Wykonawca oświadcza, że na samochód będący przedmiotem Umowy udziela 

Zamawiającemu gwarancji jakości wraz z pakietem usług gwarancyjnych na okres: 

a) ………………………….. lat na silnik i podzespoły samochodu (gwarancja 

mechaniczna); [minimum 2 (słownie: dwa) lata na silnik i podzespoły samochodu 

(gwarancja mechaniczna); dopuszcza się warunek przebiegu min. 150 tys. km], 

b) …………………………… lat na lakier [minimum 2 (słownie: dwa) lata na lakier], 

c) ……………………………lat na perforacje blach samochodu [minimum  

10 (słownie: dziesięć) lat na perforacje blach samochodu], 

d) ……………………………lat na urządzenia specjalistyczne zamontowane  

w samochodzie, tj. radiotelefon samochodowy i urządzenia sygnalizacyjne [minimum 

2 (słownie: dwa) lata na urządzenia specjalistyczne zamontowane w samochodzie,  

tj. radiotelefon samochodowy i urządzenia sygnalizacyjne], zwanej w dalszej treści 

Umowy „gwarancją” oraz niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi 

mailto:e-faktura@port.gdynia.pl
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odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady w rozumieniu przepisów Kodeksu 

cywilnego, zwanej w dalszej treści Umowy „rękojmią” przez okres: 

a) ………………………….. lat na silnik i podzespoły samochodu (gwarancja 

mechaniczna); [minimum 2 (słownie: dwa) lata na silnik i podzespoły samochodu 

(gwarancja mechaniczna); dopuszcza się warunek przebiegu min. 150 tys. km], 

b) …………………………… lat na lakier [minimum 2 (słownie: dwa) lata na 

lakier], 

c) ……………………………lat na perforacje blach samochodu [minimum  

10 (słownie: dziesięć) lat na perforacje blach samochodu], 

d) ……………………………lat na urządzenia specjalistyczne zamontowane  

w samochodzie, tj. radiotelefon samochodowy i urządzenia sygnalizacyjne 

[minimum 2 (słownie: dwa) lata na urządzenia specjalistyczne zamontowane  

w samochodzie, tj. radiotelefon samochodowy i urządzenia sygnalizacyjne] 

licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru samochodu. 

2. W okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady wszystkie wymagane przeglądy i naprawy 

przeprowadzane będą bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego przez autoryzowany serwis, na 

koszt Wykonawcy, w terminie 72 (słownie: siedemdziesiąt dwóch) godzin od daty otrzymania 

pisemnego zgłoszenia o wadzie lub usterce albo zgłoszenia samochodu do przeglądu przez 

Zamawiającego. Do okresu naprawy nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy. 

3. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji lub rękojmi konieczności przemieszczenia 

samochodu celem usunięcia wad i usterek lub wykonania przeglądu, których/którego nie 

można wykonać w siedzibie Zamawiającego, przemieszczenia pojazdu dokona wg wyboru 

Zamawiającego, Zamawiający lub Wykonawca, na koszt Wykonawcy. 

4. Adresy punktów serwisowych uprawnionych do wykonywania napraw i przeglądów  

w ramach gwarancji i rękojmi zostały podane przez Wykonawcę w załączniku numer 3 do 

Umowy. 

6. W ramach uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji Zamawiający jest uprawniony do 

żądania wymiany danej części zamiast jej naprawy, jeżeli zgłoszenie wad lub usterek co do tej 

części nastąpiło wcześniej dwukrotnie. Wykonawca stosować będzie tylko nowe, 

nieregenerowane części w przypadku wymiany. 

7. Okres gwarancji i rękojmi przedłuża się każdorazowo o okres naprawy pojazdu lub przeglądu 

technicznego z zastrzeżeniem ust. 8 i ust. 9 niniejszego paragrafu. 

8. Jeżeli wykonując obowiązki wynikające z gwarancji lub rękojmi Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu zamiast pojazdu wadliwego, pojazd wolny od wad lub dokona istotnych 

napraw pojazdu, okres gwarancji i rękojmi biegnie na nowo, od chwili dostarczenia rzeczy 

wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej – bez dodatkowych warunków. 

9. W przypadku wymiany poszczególnych części, elementów lub podzespołów pojazdu, okres 

gwarancji i rękojmi co do wymienionej części, elementu lub podzespołu, biegnie na nowo, od 

dnia zakończenia naprawy, w ramach której nastąpiła wymiana – bez dodatkowych 

warunków. 

10. W przypadku ujawnienia się w okresie gwarancji jakości usterek nie wynikających z winy 

Zamawiającego, na czas ich usunięcia Wykonawca dostarczy nieodpłatnie pojazd zastępczy  

o podobnych parametrach. 

11. W przypadku nie wykonania naprawy w okresie gwarancji Wykonawca pokryje wszelkie 

koszty naprawy przez inny podmiot – bez utraty gwarancji i naprawi szkodę poniesioną przez 

Zamawiającego z tego wynikającą. 

Ryzyko i koszty wadliwej naprawy przez podmiot trzeci ponosi Wykonawca. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania obowiązków wynikających z gwarancji lub 

rękojmi, także po upływie okresu gwarancji lub rękojmi określonego w Umowie, jeżeli w tym 

okresie Zamawiający dokona zgłoszenia wad lub usterek.  

13. Po okresie gwarancji serwis samochodu będzie prowadzony przez stacje obsługi 

autoryzowane przez Wykonawcę na podstawie indywidualnych zleceń Zamawiającego. 
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§ 13. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON – KARY UMOWNE 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadku: 

1) opóźnienia w wykonaniu Umowy w wysokości 0,3% (słownie: trzy dziesiąte procenta) 

wynagrodzenia brutto określonego w § 11. ust. 1. Umowy za każdy dzień opóźnienia 

w stosunku do terminu dostawy określonego w § 3. ust. 1. Umowy; 

2) opóźnienia w usunięciu wad i/lub usterek stwierdzonych w okresie rękojmi i/lub gwarancji 

– w wysokości 0,3% (słownie: trzy dziesiąte procenta) wynagrodzenia brutto określonego 

w § 11. ust. 1. Umowy za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego przez 

Zamawiającego do usunięcia wad i/lub usterek; 

3) odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę wskutek okoliczności, za które Zamawiający 

nie odpowiada w wysokości 10% (słownie: dziesięć procent) wynagrodzenia brutto 

określonego w § 11. ust. 1. Umowy; 

4) odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada 

Wykonawca, w wysokości 10% (słownie: dziesięć procent) wynagrodzenia brutto 

określonego w § 11. ust. 1. Umowy. 

2. Jeżeli opóźnienie w wykonaniu Umowy przekroczy 4 (słownie: cztery) tygodnie w stosunku 

do terminu określonego w § 3. ust. 1. Umowy, Zamawiający ma prawo bez dodatkowych 

warunków odstąpić od Umowy z zastrzeżeniem ust. 1., pkt. 4. niniejszego paragrafu. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania, którego wartość przekracza 

wysokość zastrzeżonych w Umowie kar umownych na zasadach ogólnych. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z wierzytelności kwoty kar umownych, o których 

mowa w niniejszym paragrafie, o ile nie dokona zapłaty kary w terminie 14 (słownie: 

czternastu) dni od daty wystawienia noty obciążeniowej z tytułu jej naliczenia. 

5. Strony ustalają maksymalną łączną wysokość kar umownych na poziomie 50% (słownie: 

pięćdziesiąt procent) wynagrodzenia brutto wskazanego w § 11 ust. 1 Umowy. 

 

§ 14. 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zamawiający, działając jako administrator danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej 

„RODO”), informuje, że będzie przetwarzał przekazane przez Wykonawcę dane osobowe 

jego reprezentantów i/lub pełnomocników, osób wyznaczonych do kontaktu oraz osób 

upoważnionych przez niego do podpisywania wszelkich oświadczeń w imieniu i na rzecz 

Wykonawcy, a związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia oraz realizacją 

przedmiotowej Umowy, w celu i w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji 

przedmiotu Umowy. Realizując obowiązek informacyjny Administratora danych osobowych 

Zamawiający informuje, że 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. 

mający siedzibę w Gdyni przy ul. Rotterdamskiej 9,81-337 Gdynia, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego 

pod numerem KRS 0000082699, posiadająca numer NIP: 958-13-23-524, REGON: 

191920577. 

2. Zamawiający powołał Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe Inspektora 

Ochrony Danych: iod@port.gdynia.pl, 

3. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane (w tym zbierane) przez ZMPG S.A. wyłącznie 

w celu: 

1) przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia i wykonania Umowy; 

mailto:iod@port.gdynia.p
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2) dochodzenia ewentualnych roszczeń. 

4. Podstawa prawna przetwarzania przez ZMPG S.A. Pana/Pani danych osobowych: 

1) art. 6 ust.1 lit. b) RODO - w celu wykonania Umowy; 

2) art. 6 ust.1 lit. c ) RODO - w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na 

Administratorze i w związku z realizacją zawartych umów; 

3) art. 6 ust.1 lit f) RODO - w celu weryfikacji danych osobowych w publicznych 

rejestrach a także zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z Umowy 

jako prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.  

5. Podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest obowiązkowe, ponieważ jest wymogiem 

niezbędnym dla realizacji postepowania i zawarcia umowy. Niepodanie tych danych 

uniemożliwia przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia z Pana/Pani 

udziałem. 

6. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: 

1) podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,  

2) podmiotom współpracującym z ZMPG S.A. w zakresie realizacji świadczeń 

niezbędnych dla realizacji przedmiotowego procesu i zarządzania naszym 

podmiotem, w tym zwłaszcza podmiotom zaopatrującym ZMPG S.A.  

w umożliwiające ich realizację rozwiązania techniczne i organizacyjne, a zwłaszcza 

dostawcom usług: 

a) teleinformatycznych, 

b) księgowych, 

c) prawnych, doradczych oraz wspierających ZMPG S.A. w dochodzeniu 

należnych roszczeń - w przypadku ich wystąpienia (w szczególności 

kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym), 

d) kurierskich i pocztowych, 

e) archiwizacyjnych, 

f) związanych z utylizacją dokumentacji oraz innych nośników zawierających 

dane osobowe, 

3) osobom upoważnionym przez Administratora Danych, w tym naszym pracownikom 

i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje 

obowiązki, 

4) osobom i/lub podmiotom przez Pana/Pani upoważnionym, 

5) innym osobom i/lub podmiotom ze względu na jawność postępowania. 

7. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa. 

Z zastrzeżeniem tego terminu, jeśli celem przetwarzania Pana/Pani danych jest 

dochodzenie roszczeń, to przetwarzamy dane – w tym celu – przez okres przedawnienia 

roszczeń wynikający z przepisów ustawy Kodeks cywilny. Po upływie wyżej 

wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji. 

8. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji 

międzynarodowej. 

9. Przysługuje Panu/Pani: 

1) prawo dostępu do swoich danych osobowych na podstawie art. 15 RODO, 

2) prawo do sprostowania swoich danych osobowych na podstawie art. 16 RODO, 

jednak skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania, o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z SWZ oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 

załączników, 

3) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na 

podstawie art. 18 RODO, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18  

ust. 2 RODO, jednak prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania  

w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków 

ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,  
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lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego, 

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów RODO podczas przetwarzania 

Pana/Pani danych osobowych. 

10. Jednakże nie przysługuje Panu/Pani: 

1) prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e 

RODO; 

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

3) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 

RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przekazanych  

w ramach niniejszego postępowania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

11. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  

w tym profilowaniu. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania w imieniu Zamawiającego wszystkim 

osobom, których dane osobowe udostępni Zamawiającemu w związku z postępowaniem  

o udzielenie zamówienia oraz realizacją Umowy, informacji, o których mowa  

w art. 14 RODO, w zakresie analogicznym jak powyżej. 

 

§ 15. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom 

w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 424 ze zm.) Zamawiający oświadcza 

Wykonawcy, iż posiada status dużego przedsiębiorcy. 

2. Dniem roboczym, w rozumieniu Umowy, jest dzień od poniedziałku do piątku,  

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

3. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

4. Każda strona Umowy została parafowana przez zawierających Umowę. 

5. Strony zgodnie oświadczają, że dołożą wszelkich starań aby ewentualne spory jakie mogą 

powstać przy realizacji Umowy były rozwiązywane polubownie w drodze bezpośrednich 

negocjacji. 

6. Jeżeli polubowne rozwiązanie sporu nie będzie możliwe, spory będzie  rozstrzygał Sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

7. Wszelkie zmiany Umowy, dla swej ważności, będą wymagały formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

8. Wszelkie oświadczenia, powiadomienia, protokoły lub polecenia Zamawiającego, które mają 

być składane Wykonawcy w czasie wykonywania Umowy i z niej wynikające będą uznane za 

doręczone z chwilą doręczenia ich na adres Wykonawcy wskazany w komparycji Umowy. 

9. Wszelkie oświadczenia, powiadomienia, protokoły Wykonawcy, które mają być składane 

Zamawiającemu w czasie wykonywania Umowy i z niej wynikające będą uznane za 

skutecznie doręczone odbiorcy do rąk własnych lub osobie uprawnionej do odbioru 

korespondencji w siedzibie Zamawiającego w chwili ich faktycznego otrzymania lub na adres 

Zamawiającego wskazany w komparycji Umowy. 

10. Strony zobowiązane są informować się nawzajem o zmianie swoich adresów. W przeciwnym 

razie pismo zostanie wysłane na adres Strony wskazany w ust. 8 albo ust. 9 niniejszego 

paragrafu ze skutkiem doręczenia. Informacja o zmianie adresu Strony musi zostać 

przedstawiona drugiej Stronie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

11. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu prac określonych  

w Umowie oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy będzie 

obowiązywać następująca kolejność ważności niżej wymienionych dokumentów: 

1) Umowa; 
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2) Specyfikacja Warunków Zamówienia; 

3) oferta Wykonawcy.  

12. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego  

i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

13. Umowa podlega prawu polskiemu. 

14. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 (słownie: jednym) 

egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

15. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki: 

1) SWZ, znak: ZTU-227/SWZ-9/JR/I/DBS-IV/227/2/311/2022; 

2) oferta Wykonawcy z dnia …………………………………; 

3) lista adresów punktów serwisowych uprawnionych do wykonywania napraw  

i przeglądów (zamieszczona w Formularzu oferty Wykonawcy). 

 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 


