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Znak sprawy: ZP/33/2019 
Świnoujście 01 październik 2019 r. 

 

ZMIANA  
TREŚCI ZAPROSZENIA 

do złożenia oferty na wykonanie zamówienia na 
„Dostawa samochodu typu furgon dla Żeglugi Świnoujskiej”. 

 
Zamawiający zmienia treść zaproszenia: 
Było: 
2. Przedmiotem zaproszenia jest dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu typu furgon: 

1) Ogólne wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia: 
a. Zamawiający wymaga zaoferowania fabrycznie nowego pojazdy typu furgon, nie używany, 

wyprodukowany nie wcześniej niż w IV kwartale roku 2018 r.; 
b. oferowany furgon musi posiadać fabrycznie nowe, nie używane wyposażenie, wolne od wad, 

objęte gwarancją producenta pojazdu, spełniające wymagania ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 
Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2018 r., poz. 1990 ze. zm.), rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu 
ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2016 r., poz. 2022 ze zm.); 

c. dostarczony pojazd powinien być bez defektów, błędów konstrukcyjnych, wykonawczych i innych 
wad technicznych, które mogłyby się ujawnić podczas jego użytkowania; 

d. minimalne wymagania techniczne i użytkowe dotyczące przedmiotu zaproszenia zawiera załącznik 
nr 1; 

e. Wykonawca zapewni dla oferowanego furgonu pełny serwis gwarancyjny w Autoryzowanej Stacji 
Obsługi; 

f. wymagane są następujące minimalne okresy gwarancji liczone od daty podpisania przez strony 
protokołu zdawczo-odbiorczego: 

1) na furgon – min. 24 miesiące, 
2) na silnik i podzespoły mechaniczne - min. 24 miesiące, 
3) powłoki lakiernicze – min. 36 miesięcy, 
4) na perforację korozyjną elementów nadwozia – min. 48 miesiące; 

Zmienia się na: 
2. Przedmiotem zaproszenia jest dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu typu furgon: 

1) Ogólne wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia: 
a. Zamawiający wymaga zaoferowania fabrycznie nowego pojazdy typu furgon, nie używany, 

wyprodukowany nie wcześniej niż w IV kwartale roku 2018 r.; 
b. oferowany furgon musi posiadać fabrycznie nowe, nie używane wyposażenie, wolne od wad, 

objęte gwarancją producenta pojazdu, spełniające wymagania ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 
Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2018 r., poz. 1990 ze. zm.), rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu 
ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2016 r., poz. 2022 ze zm.); 

c. dostarczony pojazd powinien być bez defektów, błędów konstrukcyjnych, wykonawczych i innych 
wad technicznych, które mogłyby się ujawnić podczas jego użytkowania; 

d. minimalne wymagania techniczne i użytkowe dotyczące przedmiotu zaproszenia zawiera załącznik 
nr 1; 

e. Wykonawca zapewni dla oferowanego furgonu pełny serwis gwarancyjny w Autoryzowanej Stacji 



Obsługi; 
f. wymagane są następujące minimalne okresy gwarancji liczone od daty podpisania przez strony 

protokołu zdawczo-odbiorczego: 
1) na furgon – min. 24 miesiące, 
2) na silnik i podzespoły mechaniczne - min. 24 miesiące, 
3) powłoki lakiernicze – min. 24 miesiące, 
4) na perforację korozyjną elementów nadwozia – min. 48 miesiące; 

Było: 
7. Oferta powinna zawierać:  

1) cenę ryczałtową netto + obowiązujący podatek VAT = wartość brutto za przedmiot zamówienia zgodnie 
z załącznikiem nr 2 do zaproszenia; 

2) udzielenie min. okresów gwarancyjnych na: 
a. na furgon – min. 24 miesiące, 
b. na silnik i podzespoły mechaniczne - min. 24 miesiące, 
c. powłoki lakiernicze – min. 36 miesięcy, 
d. na perforację korozyjną elementów nadwozia – min. 48 miesiące. 

Zmienia się na: 
7. Oferta powinna zawierać:  

1) cenę ryczałtową netto + obowiązujący podatek VAT = wartość brutto za przedmiot zamówienia zgodnie 
z załącznikiem nr 2 do zaproszenia; 

2) udzielenie min. okresów gwarancyjnych na: 
a. na furgon – min. 24 miesiące, 
b. na silnik i podzespoły mechaniczne - min. 24 miesiące, 
c. powłoki lakiernicze – min. 24 miesiące, 
d. na perforację korozyjną elementów nadwozia – min. 48 miesiące. 

Było: 
Załącznik nr 1 do zaproszenia ZP/33/2019 

 
Minimalne wymagania techniczne i użytkowe fabrycznie nowego pojazdy typu furgon do 3,5 t. 

 

L.p. Parametr Parametr oferowany 

1 

Oferowany pojazd: Marka   

Typ  

Model  

Rok prod. (nie starszy niż IV kwartał 2018 r.)  

2 

Nadwozie: furgon — przedział pasażerski 2 rzędy siedzeń (I rząd — oddziel-
ny fotel dla kierowcy i siedzenie pasażera (2 osoby) - drugi rząd — trzy lub 
cztery miejsca dla pasażerów). Przestrzeń pomiędzy rzędami siedzeń nie 
oddzielona przegrodą, a ładunkową dzielona ażurową łatwodemontowalna 
przez użytkowania.   

3 Kolor nadwozia: biały, niebieski lub granatowy.   

4 Rodzaj silnika: diesel   

5 Moc silnika 130 KM.   

6 Pojemność silnika 2,0 cm3 
 7 Skrzynia biegów manualna - 7 biegów z wstecznym.   
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Wymiary nadwozia: 
 długość min. 5800 max 6000 mm, 
 wysokość całkowita w kabinie pasażerskiej i ładunkowej 1800, 
 wysokość całkowita pojazdu max 2550 mm   

9 Przestrzeń ładunkowa o ładowności 1100 kg,   

10 Masa całkowita pojazdu max. 3500 kg.   

11 Rozstaw osi max 4332 mm.   

12 Rozstaw kół 1600 mm   

13 Hak holowniczy kulowy demontowany.   

14 Drzwi dla pasażerów drugiego rzędu siedzeń od strony prawej odsuwane.   

15 
Tylne drzwi dwuskrzydłowe do przedziału ładunkowego pełne z blokadą ry-
glowania jednego skrzydła przez drugie. 

  

16 
Alarm optyczny i dźwiękowy przy niekontrolowanym otwieraniu drzwi tylnych 
lub ich nie zamknięciu.   

17 
Otwieranie drzwi tylnych (z odbojami) o kąt 265º z blokadą w położeniach: 
90º, 180º    

18 
Tapicerka ciemna, materiał skaj lub tkanina z tworzywa sztucznego, gęsto 
tkana.   

19 Wzmocnione zawieszenie.   

20 Fotel kierowcy z regulacją wysokości i oparcia   

21 Wspomaganie kierownicy.   

22 
Pełnowymiarowe koło zapasowe zamontowane w samochodzie/ na samo-
chodzie.   

23 ABS i ESP.   

24 Poduszka powietrzna dla kierowcy.   

25 Podgrzewane lusterka boczne.   

26 Klimatyzacja manualna i ogrzewanie.   

27 Elektrycznie sterowane szyby boczne w drzwiach przednich.   

28 Dywaniki gumowe do przedziału pasażerskiego I i II rząd.   

29 Apteczka pierwszej pomocy.   

30 
Centralny zamek sterowany pilotem. Drzwi przestrzeni ładunkowej sterowane 
oddzielnie z tego samego pilota.   

31 Zagłówki foteli przednich.   

32 
Zestaw narzędzi (zamontowany w przedziale pasażerskim) w którego skład 
wchodzi: podnośnik samochodowy umożliwiający wymianę koła przy max. 
masie całkowitej, klucz do kół    

33 6 uchwytów do mocowania ładunku w przestrzeni ładunkowej w podłodze   

34 
Okładzina ścian bocznych przestrzeni ładunkowej zabudowana w całości, 
trwała i zmywalna.   

35 Podłoga przestrzeni ładunkowej wyłożona materiałem antypoślizgowym.   

36 Gaśnica 2 kg 1 szt. zamontowana w przestrzeni pasażerskiej   

37 Trójkąt ostrzegawczy.   



38 Samochód na oponach zimowych (z roku 2018) i obręczach stalowych.   

39 
Dodatkowo 4 szt koła z oponami letnimi (z roku 2019) na obręczach stalo-
wych.   

40 Pakiet ubezpieczeń AC (bez ograniczeń), OC, NNW, Assistance na 1 rok.   

41 
Logo „ŻŚ” na przednich drzwiach od kierowcy i pasażera o wymiarach 40 x 
40 mm (wzór dostarczy Zamawiający).   

42 Radio z instalacja antenową, 2 głośniki zabudowane 

 43 Kieszenie w drzwiach bocznych 

 44 Oświetlenie wnętrza kabiny pasażerskiej i przestrzeni ładunkowej 

 45 Osłona przeciwsłoneczna dla kierowcy i pasażerów w I rzędzie 
 46 Schowek na dokumenty w desce rozdzielczej 
 47 Wycieraczki z piórami na przednie szyby 
 48 4 Pasy transportowe z hakami i klamrą/grzechotką 4-6M/35MM/1T 
 49 Zestaw kluczyków z pilotami do pojazdu – 2 kpl  

50 Instrukcja użytkowania i obsługi pojazdu  

51 Bezpłatny przegląd w okresie gwarancji  

 
Podpis Wykonawcy: 

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

/imię i nazwisko/ 

 
Zmienia się na: 

 
Załącznik nr 1 do zaproszenia ZP/33/2019 

 
Minimalne wymagania techniczne i użytkowe fabrycznie nowego pojazdy typu furgon do 3,5 t. 

 

L.p. Parametr Parametr oferowany 

1 

Oferowany pojazd: Marka   

Typ  

Model  

Rok prod. (nie starszy niż IV kwartał 2018 r.)  

2 

Nadwozie: furgon — przedział pasażerski 2 rzędy siedzeń (I rząd — oddziel-
ny fotel dla kierowcy i siedzenie pasażera (2 osoby) - drugi rząd — trzy lub 
cztery miejsca dla pasażerów). Przestrzeń pomiędzy rzędami siedzeń nie 
oddzielona przegrodą, a ładunkową dzielona przegrodą ażurową lub pełną 
łatwodemontowalna przez użytkowania.   

3 Kolor nadwozia: biały, niebieski lub granatowy.   

4 Rodzaj silnika: diesel   

5 Moc silnika 130 KM.   

6 Pojemność silnika 2,0 cm3 
 7 Skrzynia biegów manualna - 7 biegów z wstecznym.   
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Wymiary nadwozia: 
 długość min. 5800 max 6000 mm, 
 wysokość całkowita w kabinie pasażerskiej i ładunkowej 1800, 
 wysokość całkowita pojazdu max 2550 mm   

9 Przestrzeń ładunkowa o ładowności 1100 kg,   

10 Masa całkowita pojazdu max. 3500 kg.   

11 Rozstaw osi max 4332 mm.   

12 Rozstaw kół 1600 mm   

13 Hak holowniczy kulowy demontowany.   

14 Drzwi dla pasażerów drugiego rzędu siedzeń od strony prawej odsuwane.   

15 
Tylne drzwi dwuskrzydłowe do przedziału ładunkowego pełne z blokadą ry-
glowania jednego skrzydła przez drugie. 

  

16 
Alarm optyczny i dźwiękowy przy niekontrolowanym otwieraniu drzwi tylnych 
lub ich nie zamknięciu.   

17 

Otwieranie drzwi tylnych (z odbojami) o kąt 265º z blokadą w położeniach: 
90º, 180º np. ogranicznikiem w pozycjach w formie wgłębień w zawiasach 
powodujący delikatny opór przy dalszych otwieraniu drzwi, nie jest to blokada 
manualna którą należy odblokować w celu zwiększenia kąta otwarcia   

18 
Tapicerka ciemna, materiał skaj lub tkanina z tworzywa sztucznego, gęsto 
tkana.   

19 Wzmocnione zawieszenie.   

20 Fotel kierowcy z regulacją wysokości i oparcia   

21 Wspomaganie kierownicy.   

22 
Pełnowymiarowe koło zapasowe zamontowane w samochodzie/ na samo-
chodzie/ pod tylnym zwisem   

23 ABS i ESP.   

24 Poduszka powietrzna dla kierowcy.   

25 Podgrzewane lusterka boczne.   

26 Klimatyzacja manualna i ogrzewanie.   

27 Elektrycznie sterowane szyby boczne w drzwiach przednich.   

28 Dywaniki gumowe do przedziału pasażerskiego I i II rząd.   

29 Apteczka pierwszej pomocy.   

30 
Centralny zamek sterowany pilotem. Drzwi przestrzeni ładunkowej sterowane 
oddzielnie z tego samego pilota.   

31 Zagłówki foteli przednich.   

32 
Zestaw narzędzi (zamontowany w przedziale pasażerskim) w którego skład 
wchodzi: podnośnik samochodowy umożliwiający wymianę koła przy max. 
masie całkowitej, klucz do kół    

33 6 uchwytów do mocowania ładunku w przestrzeni ładunkowej w podłodze   

34 
Okładzina ścian bocznych przestrzeni ładunkowej zabudowana w całości, 
trwała i zmywalna.   

35 Podłoga przestrzeni ładunkowej wyłożona materiałem antypoślizgowym.   



36 Gaśnica 2 kg 1 szt. zamontowana w przestrzeni pasażerskiej   

37 Trójkąt ostrzegawczy.   

38 Samochód na oponach zimowych (z roku 2019) i obręczach stalowych.   

39 
Dodatkowo 4 szt koła z oponami letnimi (z roku 2019) na obręczach stalo-
wych.   

40 Pakiet ubezpieczeń AC (bez ograniczeń), OC, NNW, Assistance na 1 rok.   

41 
Logo „ŻŚ” na przednich drzwiach od kierowcy i pasażera o wymiarach 40 x 
40 mm (wzór dostarczy Zamawiający).   

42 Radio z instalacja antenową, 2 głośniki zabudowane 

 43 Kieszenie w drzwiach bocznych 

 44 Oświetlenie wnętrza kabiny pasażerskiej i przestrzeni ładunkowej 

 45 Osłona przeciwsłoneczna dla kierowcy i pasażerów w I rzędzie 
 46 Schowek na dokumenty w desce rozdzielczej 
 47 Wycieraczki z piórami na przednie szyby 
 48 4 pasy transportowe z hakami i klamrą/grzechotką 4-6M/35MM/1T 
 49 Zestaw kluczyków z pilotami do pojazdu – 2 kpl  

50 Instrukcja użytkowania i obsługi pojazdu  

51 Bezpłatny przegląd w okresie gwarancji  

 
Podpis Wykonawcy: 

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

/imię i nazwisko/ 

Było: 
Załącznik nr 2 do zaproszenia ZP/33/2019 

 
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

na: Dostawa samochodu typu furgon dla Żeglugi Świnoujskiej 
 

Dane dotyczące Wykonawcy 
 
Nazwa: ...................................................................................................................................... 
 
Siedziba: ................................................................................................................................... 
 
Województwo: …………………………………….. 
 
Nr tel.: ..................................................................nr fax-u.: ....................................................... 
 
Nr tel. komórkowego: …………………………………………… 
 
Adres: e-mailowy: ………………………………@.............................................................. 
 
NIP: ...................................................... REGON: .............................................. 
 
Osoba upoważniona do podpisania umowy: ………………………………………… 
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Osoba upoważniona do kontaktu w trakcie realizacji umowy: ………………………………………… 
 
Dane dotyczące Zamawiającego:  

Gmina Miasto Świnoujście 
ul. Wojska Polskiego 1/5 
72-600 Świnoujście 

której zadania realizuje 
Żegluga Świnoujska 
ul. Wyb. Władysława IV 12, 
72 – 600 Świnoujście  

 
I. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia na następujących warunkach: 

1. Wartość oferty: ……… zł (słownie: ……………………………………………...................................) netto + 
…… % podatek VAT w kwocie: ……….. zł (słownie: 
………………………………………………….………………………………) tj.: ……….. zł (słownie: 
…………………………………………………………………………………………….) brutto w tym: 

1) Cena pojazdu: ……… zł (słownie: ……………………………………………...................................) 
netto + …… % podatek VAT w kwocie: ……….. zł (słownie: 
………………………………………………….………………………………) tj.: ……….. zł 
(słownie: …………………………………………………………………………………………….) 
brutto; 

2) Wartość OC, AC (bez ograniczeń), NNW, Assistance: ……… zł (słownie: 
……………………………………………...................................) netto + …… % podatek VAT w 
kwocie: ……….. zł (słownie: 
………………………………………………….………………………………) tj.: ……….. zł 
(słownie: …………………………………………………………………………………………….) 
brutto. 

II. Oświadczenia Wykonawcy: 
1. oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z warunkami przystąpienia do zamówienia określonymi  

w zaproszeniu oraz że uzyskałem/liśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty; 
2. oświadczam/my, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia  

i realizacji przyszłego świadczenia umownego; 
3. oświadczam/my, że zapoznałem/liśmy się z projektem umowy i nie wnoszę/simy w stosunku do niego 

żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszę/szemy umowę, której projekt stanowi 
załącznik nr 3 do zaproszenia; 

4. oświadczam/my, że przedmiot dostawy będzie posiadał: 
1) na furgon – ……… m-ce (min. 24 miesiące), 
2) na silnik i podzespoły mechaniczne - ……. m-ce (min. 24 miesiące), 
3) powłoki lakiernicze – …….. m-cy (min. 36 miesięcy), 
4) na perforację korozyjną elementów nadwozia – …….. m-cy (min. 48 miesiące). 

5. oświadczam/my, że przedmiot zaproszenia określony w zamówieniu wykonam/my: w terminie do 
10/122019 r.; 

6. zamówienie wykonam/my: własnymi siłami /powierzę/my podwykonawcom/; 
III. Załączam/my dokumenty: 

1) aktualny wyciąg z właściwego rejestru lub zaświadczenie o zgłoszeniu do ewidencji działalności 



gospodarczej, 
2) dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia OC w zakresie przedmiotu zaproszenia 

obowiązującą przez cały okres trwania umowy na kwotę nie mniejsza niż 100 tys. zł., 
3) dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji, 
 a w przypadku braku takiego obowiązku – oświadczenie Wykonawcy, że do prowadzonej działalności 
przepisy nie wymagają szczególnych uprawnień 

 
Podpis Wykonawcy: 

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

/imię i nazwisko/ 

Zmienia się na: 
Załącznik nr 2 do zaproszenia ZP/33/2019 

 
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

na: Dostawa samochodu typu furgon dla Żeglugi Świnoujskiej 
 

Dane dotyczące Wykonawcy 
 
Nazwa: ...................................................................................................................................... 
 
Siedziba: ................................................................................................................................... 
 
Województwo: …………………………………….. 
 
Nr tel.: ..................................................................nr fax-u.: ....................................................... 
 
Nr tel. komórkowego: …………………………………………… 
 
Adres: e-mailowy: ………………………………@.............................................................. 
 
NIP: ...................................................... REGON: .............................................. 
 
Osoba upoważniona do podpisania umowy: ………………………………………… 
 
Osoba upoważniona do kontaktu w trakcie realizacji umowy: ………………………………………… 
 
Dane dotyczące Zamawiającego:  

Gmina Miasto Świnoujście 
ul. Wojska Polskiego 1/5 
72-600 Świnoujście 

której zadania realizuje 
Żegluga Świnoujska 
ul. Wyb. Władysława IV 12, 
72 – 600 Świnoujście  

 
II. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia na następujących warunkach: 



Żegluga Świnoujska 

 

ul. Wybrzeże Władysława IV 12,  

72-600 Świnoujście  

tel. +48-91-321-21-40 

NIP: 8551478049    REGON: 810504943 
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2. Wartość oferty: ……… zł (słownie: ……………………………………………...................................) netto + 
…… % podatek VAT w kwocie: ……….. zł (słownie: 
………………………………………………….………………………………) tj.: ……….. zł (słownie: 
…………………………………………………………………………………………….) brutto w tym: 

3) Cena pojazdu: ……… zł (słownie: ……………………………………………...................................) 
netto + …… % podatek VAT w kwocie: ……….. zł (słownie: 
………………………………………………….………………………………) tj.: ……….. zł 
(słownie: …………………………………………………………………………………………….) 
brutto; 

4) Wartość OC, AC (bez ograniczeń), NNW, Assistance: ……… zł (słownie: 
……………………………………………...................................) netto + …… % podatek VAT w 
kwocie: ……….. zł (słownie: 
………………………………………………….………………………………) tj.: ……….. zł 
(słownie: …………………………………………………………………………………………….) 
brutto. 

II. Oświadczenia Wykonawcy: 
1. oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z warunkami przystąpienia do zamówienia określonymi  

w zaproszeniu oraz że uzyskałem/liśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty; 
2. oświadczam/my, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia  

i realizacji przyszłego świadczenia umownego; 
3. oświadczam/my, że zapoznałem/liśmy się z projektem umowy i nie wnoszę/simy w stosunku do niego 

żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszę/szemy umowę, której projekt stanowi 
załącznik nr 3 do zaproszenia; 

4. oświadczam/my, że przedmiot dostawy będzie posiadał: 
5) na furgon – ……… m-ce (min. 24 miesiące), 
6) na silnik i podzespoły mechaniczne - ……. m-ce (min. 24 miesiące), 
7) powłoki lakiernicze – …….. m-cy (min. 24 miesiące), 
8) na perforację korozyjną elementów nadwozia – …….. m-cy (min. 48 miesiące). 

5. oświadczam/my, że przedmiot zaproszenia określony w zamówieniu wykonam/my: w terminie do 
10/12/2019 r.; 

6. zamówienie wykonam/my: własnymi siłami /powierzę/my podwykonawcom/; 
III. Załączam/my dokumenty: 

1) aktualny wyciąg z właściwego rejestru lub zaświadczenie o zgłoszeniu do ewidencji działalności 
gospodarczej, 

2) dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia OC w zakresie przedmiotu zaproszenia 
obowiązującą przez cały okres trwania umowy na kwotę nie mniejsza niż 100 tys. zł., 

3) dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji, 
 a w przypadku braku takiego obowiązku – oświadczenie Wykonawcy, że do prowadzonej działalności 
przepisy nie wymagają szczególnych uprawnień 

 
Podpis Wykonawcy: 

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

/imię i nazwisko/ 

 



Było: 
Załącznik nr 3 do zaproszenia ZP/33/2019 

 

UMOWA nr ……../………/2019 
 
zawarta w dniu …………….. 2019 r. pomiędzy: 
Gmina Miasto Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72 - 600 Świnoujście (NIP: 855-15-71-375) 
zwaną dalej „Zamawiającym”, 
której zadania w zakresie objętym umową wykonuje Żegluga Świnoujska, ul. Wybrzeże Władysława IV 12, 72 - 
600 Świnoujście, 
reprezentowaną przez Dyrektora Żeglugi Świnoujskiej Pana Pawła Szynkaruka (na mocy udzielonego mu 
przez Prezydenta Miasta Świnoujście pełnomocnictwa Nr WO-KP.0052.4.2018 z dnia 02 stycznia 2018 r.), 
a 
…………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 
reprezentowanymi przez: 
…………………………………………………………………….. 
na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 
1986 ze zm.), strony postanawiają, co następuje: 
 

§ 1 
Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa jednego fabrycznie nowego furgonu marki …………. model 
…………. typ …………… rok produkcji ………………… o parametrach technicznych i wyposażeniu zgodnym 
 z treścią zaproszenia oraz zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia zwany dalej „przedmiotem umowy”. 
 

§ 2 
1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy o którym mowa w § 1 ust. 1 jest fabrycznie nowy, wolny od 

wad, zgodny z parametrami technicznymi opisanymi w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, spełniającym 
wymagania ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2018 r., poz. 1990 ze. zm.)  
i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojaz-
dów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2016 r., poz. 2022 ze zm.), 

2. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy spełnia wszelkie normy techniczne, jakościowe. 
3. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonania przedmiotu umowy wymagane odpowiednimi 

przepisami prawa oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobowym niezbędnym do wykonania przed-
miotu umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć jeden kompletny pojazd typu furgon – zgodnie z warunkami i para-
metrami technicznymi opisanymi w załączniku nr 1 do niniejszej umowy wraz z dokumentami niezbędnymi 
do rejestracji oraz ubezpieczony w zakresie AC, OC, NNW i Assistance obowiązujące od dnia bezusterko-
wego odbioru przedmiotu umowy. 

5. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi w dniu roboczym od poniedziałku do piątku w godz. 0900-1400. Wyko-
nawca powiadomi pisemnie Zamawiającego przynajmniej 7 dni przed o planowany dniu dostawy 

6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wszystkie dokumenty niezbędne do eksploatacji i obsługi w dniu 
dostarczenia przedmiotu umowy. 

7. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia, niekompletności lub utraty przedmiotu umowy, 
aż do chwili potwierdzenia przez Zamawiającego jego odbioru. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia ważenia kontrolnego, przedmiotu zamówienia.  
§ 3 



Żegluga Świnoujska 

 

ul. Wybrzeże Władysława IV 12,  

72-600 Świnoujście  

tel. +48-91-321-21-40 

NIP: 8551478049    REGON: 810504943 
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1. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu umowy wraz z wyposażeniem do WPT 
Zamawiającego przy ul. Rogozińskiego 4 w Świnoujściu w terminie do 10 grudnia 2019 r. oraz przeszkolić 
upoważnionych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji na własny koszt i ryzyko. 

2.  Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym daty odbioru przedmiotu umowy wraz  
z wyposażeniem i jego przekazania. Dostawa furgonu nastąpi w dni robocze od poniedziałku do piątku  
w godz. 0900-1300 na terenie WPT Zamawiającego - Świnoujście ul. Rogozińskiego 4. 

3. Za termin przekazania przedmiotu umowy przyjmuje się datę podpisania protokołu odbioru przez 
Zamawiającego i Wykonawcę. Za termin przekazania całego przedmiotu umowy rozumie się datę 
podpisania protokołów odbioru przez Zamawiającego i Wykonawcę jednego pojazdu typu furgon wraz  
z wyposażeniem. 

4. Odbioru przedmiotu umowy wraz ze wyposażeniem dokonają upoważnieni pracownicy ze strony 
Wykonawcy i Zamawiającego. 

5. Przy odbiorze Zamawiający sprawdzi zgodność i kompletność dostarczonego pojazdu wraz  
z wyposażeniem zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zaproszeniu i niniejszej umowie, 
oraz potwierdzi wpisem do protokołu odbioru. 

6.  W przypadku stwierdzonych niezgodności/wad w wykonanym przedmiocie umowy podczas odbioru 
przedmiotu umowy, nie sporządza się protokołu odbioru, a przedstawiciele Zamawiającego przekażą 
Wykonawcy podpisane oświadczenie, ze wskazaniem zastrzeżeń. W takim przypadku Zamawiający 
wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie stwierdzonej niezgodności/wad, bez ponoszenia 
przez Zamawiającego z tego tytułu jakichkolwiek dodatkowych kosztów. Nie podpisanie przez strony umowy 
protokołu odbioru w terminie określonym w ust 1 skutkować będzie nałożeniem kar umownych na 
Wykonawcę określonych w § 6 ust 1 niniejszej umowy 

7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad fizycznych lub jakościowych stwierdzonych przy 
odbiorze, Wykonawca zobowiązuje się do jego niezwłocznej wymiany na nowy z zastrzeżeniem zapisów ust 
6 niniejszego paragrafu. 

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe przygotowanie przedmiotu umowy. 
9. Wykonawca wraz z pojazdem przekaże Zamawiającemu: 

1) karty gwarancyjne i instrukcję obsługi w języku polskim, 
2) wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski uprawnionych do napraw 

gwarancyjnych znajdujących się max do 130 km od siedziby Zamawiającego, 
3) aktualne świadectwa homologacji i ewentualne inne dokumenty umożliwiające rejestrację pojazdu. 

 
§ 4 

1. Wszystkie dokumenty winny być wystawione przez Wykonawcę w języku polskim (instrukcje obsługi, gwa-
rancje, faktury). W przypadku dostarczenia oryginalnych dokumentów producenta zagranicznego muszą 
one posiadać uwierzytelnione tłumaczenia na język polski. 

2. Dokumenty w języku innym niż polski bez załączonego ich tłumaczenia, będą zwracane Wykonawcy przez 
Zamawiającego w dniu ich otrzymania, a odbiór przedmiotu zamówienia nie będzie możliwy. 

 
§ 5 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy łącznie Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie: 
1) .............................. zł netto słownie: (.......................................................), 
2) .............................. zł kwota podatku VAT słownie: (..............................), 
3) ............................. zł brutto słownie: (......................................................), 



2. Podana w ust. 1 cena zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia takie jak m.in. podatki, cła, wg aktu-
alnie obowiązujących przepisów, koszty transportu, przegląd, ubezpieczenie OC, AC (bez ograniczeń), NNW 
Assistance na 1 rok i inne.  

3. Cena i nazwy na fakturze muszą odpowiadać cenie i nazwom ujętym w załączniku nr 2 do niniejszej umowy 
(formularz ofertowym stanowiący załącznik do zaproszenia). 

4. Za przedmiot umowy Zamawiający zapłaci przelewem, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo 
wystawionej przez Wykonawcę faktury. 

5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiający. 
6. Wykonawca wystawi fakturę na:  

1) nabywca - Gmina Miasto Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72 - 600 Świnoujście (NIP: 855-15-71-
375), 

2) odbiorca – Żegluga Świnoujska, ul. Wyb. Władysława IV 12, 72 - 600 Świnoujście. 
7. Podstawą do wystawienia faktury będą podpisane przez Zamawiającego i Wykonawcę protokoły odbiorów 

dotyczące całości przedmiotu umowy. 
8. Z tytułu nieterminowej płatności Wykonawca ma prawo naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie. 
9. W przypadku powstania opóźnienia w regulowaniu należności Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać 

cesji wierzytelności bez zgody Zamawiającego.  
 

§ 6 
1. W przypadku opóźnienia w realizacji terminu dostawy Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną  

w wysokości 0,5 % wartości brutto niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia.  
2. W przypadku nieuprawnionego odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji niniejszej umowy Zamawiający 

naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto niniejszej umowy.  
3. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  
4. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy w przypadku opóźnienia Wykonawcy  

w wykonaniu zobowiązań wynikających z umowy, przekraczającego 30 dni. W takiej sytuacji Zamawiający 
naliczy Wykonawcy  karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto niniejszej umowy. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, kiedy 
wysokość zastrzeżonych na ich rzecz kar umownych nie wyczerpuje całości poniesionej przez nie szkody. 

 
§ 7 

1. Wykonawca oświadcza, że prace objęte przedmiotem zamówienia zostaną wykonane siłami własnymi lub 
Wykonawca oświadcza, że podwykonawcom powierzy następujący zakres robót:  

1) ..................................................................................................................................... 
2) ..................................................................................................................................... 
3) ..................................................................................................................................... 

2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o dostawy z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. 
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców. 
4. Zapłata wynagrodzenia za wykonane przez Podwykonawcę roboty, zostaną zrealizowane przez Wykonaw-

cę na podstawie wystawionej faktury zgodnie z podpisaną umową. 
 

§ 8 
1. Wykonawca udziela gwarancji liczonej od daty podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego: 

1) na furgon – ……… m-ce (min. 24 miesiące), 
2) na silnik i podzespoły mechaniczne - ……. m-ce (min. 24 miesiące), 
3) powłoki lakiernicze – …….. m-cy (min. 36 miesięcy), 
4) na perforację korozyjną elementów nadwozia – …….. m-cy (min. 48 miesiące). 



Żegluga Świnoujska 
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2. Przeglądy gwarancyjne są bezpłatne co 12 miesięcy w okresie 2 lat, łącznie z wszystkimi kosztami trans-
portu furgonu do wskazanego serwisu gwarancyjnego odległego max do 130 km od siedziby Zamawiaja-
cego. 

3. Realizacja zgłoszonych usterek i napraw gwarancyjnych, w okresie gwarancji –max. w ciągu 5 dni robo-
czych od reakcji serwisu, na koszt gwaranta.  

4. Czas reakcji serwisu do 48 godzin od zgłoszenia.  
5. Zamawiający zgłasza awarię i konieczność wykonania naprawy telefonicznie i potwierdza to poprzez wy-

słanie do Wykonawcy zgłoszenia faksem lub pocztą e-mail. 
6. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania w okresie gwarancji przeglądów i napraw zgodnych z in-

strukcją obsługi producenta pojazdu. 
7. W przypadku nie wykonania naprawy gwarancyjnej lub usterek w terminie określonym w ust. 3, Wykonaw-

ca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień opóźnienia liczonych od 
upływu 5 dni roboczych od reakcji serwisu lub zapewni pojazd zastępczy. 

8. Wykonawca udostępni Zamawiającemu wykaz telefonów, faksów, adresy e-mail pod którymi Zamawiający 
możne zgłaszać awarię przedmiotu zamówienia. 

9. Wykonawca oświadcza, iż zapewnił serwis gwarancyjny dla pojazdu, który Zamawiający będzie realizować 
w ………………………..………………. (tj. …… km od siedziby Zamawiającego). 

10. W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest 
wymienić wadliwy element zamówienia na nowy. 

 
§ 9 

1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w razie 
zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagro-
zić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Zamawiający zawiadomi go, iż 
wobec zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych 
wobec Wykonawcy. Odstąpienie Wykonawcy winno zostać dokonane w formie pisemnej pod rygorem nie-
ważności takiego oświadczenia oraz winno zawierać wskazanie uzasadnienia. 

3. Wykonawca może odstąpić od umowy, gdy Zamawiający, mimo uprzedniego pisemnego wezwania i wy-
znaczenia dodatkowego terminu nie przystąpi do odbioru lub odmawia odbioru przedmiotu umowy, bez 
uzasadnionych przyczyn w terminie 30 dni od wskazanych zdarzeń. 

4. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy  w przypadku opóźnienia w realizacji 
dostawy bez konieczności uprzedniego wyznaczenia terminu dodatkowego na realizację dostawy. Odstą-
pienie może nastąpić w ciągu 60 dni od pojawienia się opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 
1) Wykonawca powierzył zobowiązania wynikające z niniejszej umowy osobie trzeciej bez zgody Zama-

wiającego, 
2) Wykonawca w nienależyty sposób realizuje swoje obowiązki określone w niniejszej umowie,  

6. Odstąpienie od umowy może być dokonane w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach 
stanowiących podstawę odstąpienia.  

7. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności. 
 

§ 10 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  



2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej z wybranym Wyko-
nawcą, jeżeli zajdzie jedna z poniższych okoliczności:  

1) gdy zmianie ulegnie urzędowa stawka podatku VAT - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany 
wartości wynagrodzenia umownego – wielkość zmiany w przypadku podwyżki lub obniżki strony 
przyszłej umowy ponoszą odpowiednio, 

2) nastąpi zmiana w przepisach podatkowych, które dotyczą świadczenia usług objętych przedmiotem 
zamówienia. Warunkiem zmiany jest wystąpienie w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany  
w przepisach podatkowych, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze strony 
umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie lub powstanie obowiązków podatkowych, 

3) jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień podpisania 
umowy przewidzieć nie mogły i wynikają one ze zmian przepisów prawa, które nastąpiły w czasie 
realizacji umowy lub wystąpieniem zdarzenia związanego z siłą wyższą,  

4) jeżeli zajdzie potrzeba w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne 
będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. 

 
§ 11 

Ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 12 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 - 
Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.) 
 

§ 13 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla 
Wykonawcy. 
Załączniki do niniejszej umowy: 
1. załącznik nr 1-  opis przedmiotu zamówienia – parametry techniczne, 
2. załącznik nr 2 - formularz ofertowy, 
3. załącznik nr 3 – zaproszenie załącznikami. 
 
ZAMAWIAJĄCY          WYKONAWCA  

 
Zmienia się na: 

Załącznik nr 3 do zaproszenia ZP/33/2019 
 

UMOWA nr ……../………/2019 
 
zawarta w dniu …………….. 2019 r. pomiędzy: 
Gmina Miasto Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72 - 600 Świnoujście (NIP: 855-15-71-375) 
zwaną dalej „Zamawiającym”, 
której zadania w zakresie objętym umową wykonuje Żegluga Świnoujska, ul. Wybrzeże Władysława IV 12, 72 - 
600 Świnoujście, 
reprezentowaną przez Dyrektora Żeglugi Świnoujskiej Pana Pawła Szynkaruka (na mocy udzielonego mu 
przez Prezydenta Miasta Świnoujście pełnomocnictwa Nr WO-KP.0052.4.2018 z dnia 02 stycznia 2018 r.), 
a 
…………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 
reprezentowanymi przez: 



Żegluga Świnoujska 

 

ul. Wybrzeże Władysława IV 12,  

72-600 Świnoujście  

tel. +48-91-321-21-40 

NIP: 8551478049    REGON: 810504943 

 

 

 

 
 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

…………………………………………………………………….. 
na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 
1986 ze zm.), strony postanawiają, co następuje: 
 

§ 1 
Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa jednego fabrycznie nowego furgonu marki …………. model 
…………. typ …………… rok produkcji ………………… o parametrach technicznych i wyposażeniu zgodnym 
 z treścią zaproszenia oraz zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia zwany dalej „przedmiotem umowy”. 
 

§ 2 
1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy o którym mowa w § 1 ust. 1 jest fabrycznie nowy, wolny od 

wad, zgodny z parametrami technicznymi opisanymi w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, spełniającym 
wymagania ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2018 r., poz. 1990 ze. zm.)  
i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojaz-
dów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2016 r., poz. 2022 ze zm.), 

2. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy spełnia wszelkie normy techniczne, jakościowe. 
3. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonania przedmiotu umowy wymagane odpowiednimi 

przepisami prawa oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobowym niezbędnym do wykonania przed-
miotu umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć jeden kompletny pojazd typu furgon – zgodnie z warunkami i para-
metrami technicznymi opisanymi w załączniku nr 1 do niniejszej umowy wraz z dokumentami niezbędnymi 
do rejestracji oraz ubezpieczony w zakresie AC, OC, NNW i Assistance obowiązujące od dnia bezusterko-
wego odbioru przedmiotu umowy. 

5. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi w dniu roboczym od poniedziałku do piątku w godz. 0900-1400. Wyko-
nawca powiadomi pisemnie Zamawiającego przynajmniej 7 dni przed o planowany dniu dostawy 

6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wszystkie dokumenty niezbędne do eksploatacji i obsługi w dniu 
dostarczenia przedmiotu umowy. 

7. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia, niekompletności lub utraty przedmiotu umowy, 
aż do chwili potwierdzenia przez Zamawiającego jego odbioru. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia ważenia kontrolnego, przedmiotu zamówienia.  
§ 3 

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu umowy wraz z wyposażeniem do WPT 
Zamawiającego przy ul. Rogozińskiego 4 w Świnoujściu w terminie do 10 grudnia 2019 r. oraz przeszkolić 
upoważnionych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji na własny koszt i ryzyko. 

2.  Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym daty odbioru przedmiotu umowy wraz  
z wyposażeniem i jego przekazania. Dostawa furgonu nastąpi w dni robocze od poniedziałku do piątku  
w godz. 0900-1300 na terenie WPT Zamawiającego - Świnoujście ul. Rogozińskiego 4. 

3. Za termin przekazania przedmiotu umowy przyjmuje się datę podpisania protokołu odbioru przez 
Zamawiającego i Wykonawcę. Za termin przekazania całego przedmiotu umowy rozumie się datę 
podpisania protokołów odbioru przez Zamawiającego i Wykonawcę jednego pojazdu typu furgon wraz  
z wyposażeniem. 

4. Odbioru przedmiotu umowy wraz ze wyposażeniem dokonają upoważnieni pracownicy ze strony 
Wykonawcy i Zamawiającego. 

5. Przy odbiorze Zamawiający sprawdzi zgodność i kompletność dostarczonego pojazdu wraz  
z wyposażeniem zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zaproszeniu i niniejszej umowie, 



oraz potwierdzi wpisem do protokołu odbioru. 
6.  W przypadku stwierdzonych niezgodności/wad w wykonanym przedmiocie umowy podczas odbioru 

przedmiotu umowy, nie sporządza się protokołu odbioru, a przedstawiciele Zamawiającego przekażą 
Wykonawcy podpisane oświadczenie, ze wskazaniem zastrzeżeń. W takim przypadku Zamawiający 
wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie stwierdzonej niezgodności/wad, bez ponoszenia 
przez Zamawiającego z tego tytułu jakichkolwiek dodatkowych kosztów. Nie podpisanie przez strony umowy 
protokołu odbioru w terminie określonym w ust 1 skutkować będzie nałożeniem kar umownych na 
Wykonawcę określonych w § 6 ust 1 niniejszej umowy 

7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad fizycznych lub jakościowych stwierdzonych przy 
odbiorze, Wykonawca zobowiązuje się do jego niezwłocznej wymiany na nowy z zastrzeżeniem zapisów ust 
6 niniejszego paragrafu. 

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe przygotowanie przedmiotu umowy. 
9. Wykonawca wraz z pojazdem przekaże Zamawiającemu: 

1) karty gwarancyjne i instrukcję obsługi w języku polskim, 
2) wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski uprawnionych do napraw 

gwarancyjnych znajdujących się max do 130 km od siedziby Zamawiającego, 
3) aktualne świadectwa homologacji i ewentualne inne dokumenty umożliwiające rejestrację pojazdu. 

 
§ 4 

1. Wszystkie dokumenty winny być wystawione przez Wykonawcę w języku polskim (instrukcje obsługi, gwa-
rancje, faktury). W przypadku dostarczenia oryginalnych dokumentów producenta zagranicznego muszą 
one posiadać uwierzytelnione tłumaczenia na język polski. 

2. Dokumenty w języku innym niż polski bez załączonego ich tłumaczenia, będą zwracane Wykonawcy przez 
Zamawiającego w dniu ich otrzymania, a odbiór przedmiotu zamówienia nie będzie możliwy. 

 
§ 5 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy łącznie Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie: 
1) .............................. zł netto słownie: (.......................................................), 
2) .............................. zł kwota podatku VAT słownie: (..............................), 
3) ............................. zł brutto słownie: (......................................................), 

2. Podana w ust. 1 cena zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia takie jak m.in. podatki, cła, wg aktu-
alnie obowiązujących przepisów, koszty transportu, przegląd, ubezpieczenie OC, AC (bez ograniczeń), NNW 
Assistance na 1 rok i inne.  

3. Cena i nazwy na fakturze muszą odpowiadać cenie i nazwom ujętym w załączniku nr 2 do niniejszej umowy 
(formularz ofertowym stanowiący załącznik do zaproszenia). 

4. Za przedmiot umowy Zamawiający zapłaci przelewem, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo 
wystawionej przez Wykonawcę faktury. 

5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiający. 
6. Wykonawca wystawi fakturę na:  

1) nabywca - Gmina Miasto Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72 - 600 Świnoujście (NIP: 855-15-71-
375), 

2) odbiorca – Żegluga Świnoujska, ul. Wyb. Władysława IV 12, 72 - 600 Świnoujście. 
7. Podstawą do wystawienia faktury będą podpisane przez Zamawiającego i Wykonawcę protokoły odbiorów 

dotyczące całości przedmiotu umowy. 
8. Z tytułu nieterminowej płatności Wykonawca ma prawo naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie. 
9. W przypadku powstania opóźnienia w regulowaniu należności Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać 

cesji wierzytelności bez zgody Zamawiającego.  
 



Żegluga Świnoujska 

 

ul. Wybrzeże Władysława IV 12,  

72-600 Świnoujście  

tel. +48-91-321-21-40 

NIP: 8551478049    REGON: 810504943 
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§ 6 
1. W przypadku opóźnienia w realizacji terminu dostawy Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną  

w wysokości 0,5 % wartości brutto niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia.  
2. W przypadku nieuprawnionego odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji niniejszej umowy Zamawiający 

naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto niniejszej umowy.  
3. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  
4. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy w przypadku opóźnienia Wykonawcy  

w wykonaniu zobowiązań wynikających z umowy, przekraczającego 30 dni. W takiej sytuacji Zamawiający 
naliczy Wykonawcy  karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto niniejszej umowy. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, kiedy 
wysokość zastrzeżonych na ich rzecz kar umownych nie wyczerpuje całości poniesionej przez nie szkody. 

 
§ 7 

1. Wykonawca oświadcza, że prace objęte przedmiotem zamówienia zostaną wykonane siłami własnymi lub 
Wykonawca oświadcza, że podwykonawcom powierzy następujący zakres robót:  

1) ..................................................................................................................................... 
2) ..................................................................................................................................... 
3) ..................................................................................................................................... 

2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o dostawy z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. 
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców. 
4. Zapłata wynagrodzenia za wykonane przez Podwykonawcę roboty, zostaną zrealizowane przez Wykonaw-

cę na podstawie wystawionej faktury zgodnie z podpisaną umową. 
 

§ 8 
1. Wykonawca udziela gwarancji liczonej od daty podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego: 

1) na furgon – ……… m-ce (min. 24 miesiące), 
2) na silnik i podzespoły mechaniczne - ……. m-ce (min. 24 miesiące), 
3) powłoki lakiernicze – …….. m-cy (min. 24 miesiące), 
4) na perforację korozyjną elementów nadwozia – …….. m-cy (min. 48 miesiące). 

2. Przeglądy gwarancyjne są bezpłatne co 12 miesięcy w okresie 2 lat, łącznie z wszystkimi kosztami trans-
portu furgonu do wskazanego serwisu gwarancyjnego odległego max do 130 km od siedziby Zamawiają-
cego. 

3. Realizacja zgłoszonych usterek i napraw gwarancyjnych, w okresie gwarancji –max. w ciągu 5 dni robo-
czych od reakcji serwisu, na koszt gwaranta.  

4. Czas reakcji serwisu do 48 godzin od zgłoszenia.  
5. Zamawiający zgłasza awarię i konieczność wykonania naprawy telefonicznie i potwierdza to poprzez wy-

słanie do Wykonawcy zgłoszenia faksem lub pocztą e-mail. 
6. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania w okresie gwarancji przeglądów i napraw zgodnych z in-

strukcją obsługi producenta pojazdu. 
7. W przypadku nie wykonania naprawy gwarancyjnej lub usterek w terminie określonym w ust. 3, Wykonaw-

ca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień opóźnienia liczonych od 
upływu 5 dni roboczych od reakcji serwisu lub zapewni pojazd zastępczy. 

8. Wykonawca udostępni Zamawiającemu wykaz telefonów, faksów, adresy e-mail pod którymi Zamawiający 
możne zgłaszać awarię przedmiotu zamówienia. 

9. Wykonawca oświadcza, iż zapewnił serwis gwarancyjny dla pojazdu, który Zamawiający będzie realizować 
w ………………………..………………. (tj. …… km od siedziby Zamawiającego). 



10. W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest 
wymienić wadliwy element zamówienia na nowy. 

 
§ 9 

1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w razie 
zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagro-
zić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Zamawiający zawiadomi go, iż 
wobec zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych 
wobec Wykonawcy. Odstąpienie Wykonawcy winno zostać dokonane w formie pisemnej pod rygorem nie-
ważności takiego oświadczenia oraz winno zawierać wskazanie uzasadnienia. 

3. Wykonawca może odstąpić od umowy, gdy Zamawiający, mimo uprzedniego pisemnego wezwania i wy-
znaczenia dodatkowego terminu nie przystąpi do odbioru lub odmawia odbioru przedmiotu umowy, bez 
uzasadnionych przyczyn w terminie 30 dni od wskazanych zdarzeń. 

4. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy  w przypadku opóźnienia w realizacji 
dostawy bez konieczności uprzedniego wyznaczenia terminu dodatkowego na realizację dostawy. Odstą-
pienie może nastąpić w ciągu 60 dni od pojawienia się opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 
3) Wykonawca powierzył zobowiązania wynikające z niniejszej umowy osobie trzeciej bez zgody Zama-

wiającego, 
4) Wykonawca w nienależyty sposób realizuje swoje obowiązki określone w niniejszej umowie,  

6. Odstąpienie od umowy może być dokonane w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach 
stanowiących podstawę odstąpienia.  

7. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności. 
 

§ 10 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej z wybranym Wyko-

nawcą, jeżeli zajdzie jedna z poniższych okoliczności:  
1) gdy zmianie ulegnie urzędowa stawka podatku VAT - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany 

wartości wynagrodzenia umownego – wielkość zmiany w przypadku podwyżki lub obniżki strony 
przyszłej umowy ponoszą odpowiednio, 

2) nastąpi zmiana w przepisach podatkowych, które dotyczą świadczenia usług objętych przedmiotem 
zamówienia. Warunkiem zmiany jest wystąpienie w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany  
w przepisach podatkowych, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze strony 
umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie lub powstanie obowiązków podatkowych, 

3) jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień podpisania 
umowy przewidzieć nie mogły i wynikają one ze zmian przepisów prawa, które nastąpiły w czasie 
realizacji umowy lub wystąpieniem zdarzenia związanego z siłą wyższą,  

4) jeżeli zajdzie potrzeba w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne 
będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. 

 
§ 11 

Ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 
 



Żegluga Świnoujska 

 

ul. Wybrzeże Władysława IV 12,  

72-600 Świnoujście  

tel. +48-91-321-21-40 

NIP: 8551478049    REGON: 810504943 

 

 

 

 
 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

§ 12 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 - 
Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.) 
 

§ 13 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla 
Wykonawcy. 
Załączniki do niniejszej umowy: 
1. załącznik nr 1-  opis przedmiotu zamówienia – parametry techniczne, 
2. załącznik nr 2 - formularz ofertowy, 
3. załącznik nr 3 – zaproszenie załącznikami. 
 
ZAMAWIAJĄCY          WYKONAWCA  

 
Pozostałe zapisy zaproszenia pozostają bez zmian. 

 
DYREKTOR 

Żeglugi Świnoujskiej 
Oryginał podpisu w dokumentacji 

mgr Paweł Szynkaruk 
 


