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PROJEKT 

UMOWA NR ………../2021 

 

zawarta w dniu ………………….…………. 2021 r. w Warszawie, w rezultacie dokonania  

przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1,  

na „Dostawę samochodów osobowych” (nr postępowania ZP/27/2021) na podstawie 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r.,  

poz. 1129, z poźn. zm.), pomiędzy: 

 

Skarbem Państwa – Szefem Agencji Wywiadu z siedzibą w Warszawie, 02-634 

Warszawa, ul. Miłobędzka 55, NIP: 521-319-85-08, REGON: 015179898 zwanym dalej 

„Zamawiającym”, w imieniu którego działa: 

………………………………………………………………………………………… 

a 

……………………… z siedzibą w …………………, ul. …………………, wpisaną do Krajowego 

Rejestru Sądowego pod nr: ………………..., NIP: ……………….., REGON: ………………, zwaną 

dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 

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

łącznie zwanymi „Stronami” lub osobno „Stroną”, 

o następującej treści: 

§ 1. 

Przedmiot umowy 

Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż wraz z dostarczeniem do siedziby 

Zamawiającego, samochodów osobowych, zwanych w dalszej części umowy 

„Pojazdami”, zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą stanowiącą załącznik  

do umowy, o wymaganiach technicznych i wyposażeniu zgodnym z wymaganiami 

Zamawiającego określonymi w specyfikacji warunków zamówienia (numer sprawy: 

ZP/27/2021). Wykonawca sprzedaje i dostarcza na własny koszt Pojazdy, zaliczone  

do następujących części: 

1) część 1 - samochód osobowy grupy podstawowej klasa C kombi - szt. 2: 

- …, 

- …;  

2) część 2 - samochód osobowy grupy kombi – van – szt. 1: 

- …; 

 

§ 2. 

Termin umowy 

1. Wykonawca dostarczy Pojazdy, o których mowa w § 1, na własny koszt i ryzyko  

do siedziby Zamawiającego, mieszczącej się w Warszawie przy ul. Miłobędzkiej 55,  

w terminie 40 dni od daty zawarcia umowy,  w dni robocze w godzinach  

8.30-15.30. 
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2. Przygotowane do odbioru Pojazdy będą miały wykonany przez Wykonawcę przegląd 

przedsprzedażowy, co będzie odnotowane w dokumentacji gwarancyjnej pojazdu. 

3. O dokładnym terminie dostarczenia Pojazdów Wykonawca zawiadomi telefonicznie 

lub mailowo Zamawiającego, z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem. 

4. Odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z dostarczeniem Pojazdów  

do momentu protokolarnego odbioru przez Zamawiającego ponosi Wykonawca. 

 

§ 3. 

Odbiór Pojazdów 

1. Po dostarczeniu Pojazdów Zamawiającemu, Strony umowy potwierdzą, w formie 

pisemnego protokołu, ich zgodność ze złożoną przez Wykonawcę ofertą,  

z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że dostarczone Pojazdy  

są niezgodne ze złożoną przez Wykonawcę ofertą stanowiącą załącznik do umowy 

lub brak jest dokumentów, o których mowa w § 5, Wykonawca jest zobowiązany  

w ciągu 3 dni kalendarzowych od dnia stwierdzenia powyższej niezgodności,  

do ich dostarczenia zgodnie ze złożoną ofertą na własny koszt do siedziby 

Zamawiającego. Potwierdzenie dostarczenia Pojazdów lub dokumentów zgodnych ze 

złożoną ofertą następuje w formie dodatkowego protokołu podpisanego przez Strony 

umowy. 

3. Odmowa odbioru przez Zamawiającego Pojazdów do chwili dostarczenia przez 

Wykonawcę Pojazdów zgodnych ze złożoną ofertą i niniejszą umową nie będzie 

traktowana jako pozostawanie w zwłoce w odbiorze Pojazdów. 

4. Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, nie mogą przekroczyć terminu realizacji 

przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1. 

5. Prawo własności Pojazdów przejdzie na Zamawiającego po dokonaniu jego odbioru  

i podpisaniu przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 

6. Wykrycie wad lub usterek w Pojazdach po odbiorze nie pozbawia Zamawiającego 

uprawnień wynikających z umowy oraz możliwości dochodzenia od Wykonawcy 

roszczeń z tego tytułu na zasadach ogólnych. 

7. Ze strony Zamawiającego do sprawdzenia zgodności dostarczonych Pojazdów  

ze złożoną ofertą oraz do podpisania protokołów, o których mowa w ust. 1 i 2,  

są uprawnieni: 

1) …………………………………………., tel. …………….…….………., e-mail: ……….….……..……………; 

2) ………………………………………….., tel. …………….…..…………, e-mail: ………………….…………… 

8. Ze strony Wykonawcy za realizację umowy, do sprawdzenia zgodności dostarczonych 

samochodów ze złożoną ofertą oraz do podpisania protokołów, o których mowa  

w ust. 1 i 2, są uprawnieni: 

1) …………………………………………., tel. …………….…….………., e-mail: ……….….……..……………; 

2) ………………………………………….., tel. …………….…..…………, e-mail: ………………….…………… 

 

 

 



Załącznik nr 3 do SWZ, nr sprawy: ZP/27/2021 

Strona 3 z 7 

§ 4. 

Cena 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Wykonawca otrzyma  

od Zamawiającego cenę: 

1) za część 1 w kwocie netto ………..….. zł, brutto ………….. zł (słownie brutto: 

………………………………………………), w tym podatek VAT; przy czym: 

- za Pojazd 1 - w kwocie netto … zł, brutto … zł (słownie brutto: …), w tym 

podatek VAT,  

- za Pojazd 2 - w kwocie netto … zł, brutto … zł (słownie brutto: …), w tym 

podatek VAT; 

* albo  

- za jeden Pojazd z tej części - w kwocie netto … zł, brutto … zł (słownie brutto: 

…), w tym podatek VAT; 

2) za część 2 w kwocie netto ………..….. zł, brutto ………….. zł (słownie brutto: 

………………………………………………), w tym podatek VAT. 

2. Łącznie Wykonawca otrzyma od Zamawiającego cenę w kwocie netto …….……..….. zł, 

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

wszelkie koszty, opłaty, wydatki Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu 

umowy w tym koszty transportu i ubezpieczenia na czas transportu, a także podatki, 

w tym podatek od towarów i usług (VAT). 

3. Ceny jednostkowe Pojazdów, określonych przez Wykonawcę w ofercie, są stałe i nie 

ulegną zmianie w czasie obowiązywania umowy. 

 

§ 5. 

Do każdego z dostarczonych Pojazdów Wykonawca dołączy: 

1. dokumentację gwarancyjną w postaci dokumentu gwarancyjnego (książki 

gwarancyjnej/karty gwarancyjnej) oraz ogólnych warunków gwarancji producenta, 

określających warunki realizacji gwarancji, sposób wykonania świadczeń 

gwarancyjnych a także wykaz autoryzowanych punktów serwisowych wykonujących 

świadczenia gwarancyjne – w przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentem 

gwarancyjnym, a postanowieniami umowy, pierwszeństwo mają postanowienia 

umowy; 

2. instrukcję obsługi pojazdu w języku polskim; 

3. wyciąg ze świadectwa homologacji; 

4. kartę pojazdu;  

5. wykaz wyposażenia oraz inne dokumenty związane z dodatkowym wyposażeniem; 

6. wyposażenie, w tym dodatkowe. 

 

§ 6. 

Gwarancja 

1. Wykonawca zapewnia, iż dostarczone Pojazdy są fabrycznie nowe, wolne od wad 

fizycznych i prawnych, bezwypadkowe, kompletne, pełnowartościowe, nie noszące 

znamion użytkowania oraz że spełniają warunki techniczne, o których mowa  
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w ustawie z dnia 1 marca 2021 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 450,  

z późn. zm.).  

2. Na sprzedane Pojazdy Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji, na zasadach 

określonych przez producenta w wymiarze co najmniej: 

1) gwarancja mechaniczna (bez limitu kilometrów) …………….………; 

2) na powłokę lakierniczą ………..……………; 

3) na perforację nadwozia  ………..………......,  

której bieg rozpocznie się z dniem podpisania przez Strony umowy protokołu 

dostarczenia Pojazdów, zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 1 lub 2. 

3. Zamawiający ma prawo, bez utraty gwarancji, o której mowa w ust. 2, do montażu  

w Pojazdach środków łączności radiowej oraz sprzętu dla uprzywilejowania 

pojazdów i innego specjalistycznego wyposażenia. 

4. Szczegółowe warunki gwarancji określa dokumentacja gwarancyjna dostarczona 

przez Wykonawcę Zamawiającemu przy dostarczeniu Pojazdów.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wady fizycznej Pojazdu lub dostarczenia 

Pojazdu wolnego od wad w terminie do 14 dni roboczych od daty zgłoszenia, jeżeli 

wady te ujawnią się w okresie gwarancji.  

6. Jeżeli z przyczyn obiektywnych nie będzie możliwości dotrzymania terminu, o którym 

mowa w ust. 5, Wykonawca zaproponuje inny termin, który wymaga pisemnego 

zaakceptowania przez Zamawiającego i zapewni w tym terminie samochód zastępczy, 

o parametrach nie gorszych niż parametry Pojazdu, o którym mowa w ust. 5.  

7. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn 

tkwiących w Pojazdach, jak i wszelkie inne wady fizyczne, powstałe z przyczyn,  

za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią 

się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji.  

8. Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z rękojmi niezależnie  

od uprawnień z tytułu gwarancji.  

9. W razie zniszczenia lub zgubienia dokumentu gwarancyjnego Zamawiający nie traci 

uprawnień z tytułu gwarancji, jeżeli wykaże za pomocą innego dowodu –  

w szczególności umowy – istnienie zobowiązania z tytułu gwarancji. 

 

§ 7. 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od części lub od całości umowy w przypadku: 

1)  zwłoki w realizacji dostawy Pojazdów w stosunku do terminu określonego  

w § 2 ust. 1, przekraczającego 20 dni kalendarzowych;  

2) wystąpienia 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 zagrozić podstawowemu 

interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, na zasadach  

i warunkach określonych w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

- Prawo zamówień publicznych. 
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2. Odstąpienie od umowy wraz z podaniem uzasadnienia następuje w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności i będzie przysługiwać Zamawiającemu: 

1)  w ciągu 21 dni roboczych od powzięcia przez Zamawiającego informacji 

 o okolicznościach, o których mowa w ust. 1 pkt 1; 

2) w ciągu 30 dni kalendarzowych od powzięcia przez Zamawiającego informacji  

o okolicznościach, o których mowa w ust. 1 pkt 2. 

3. Odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1  

uważane będzie za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  

i będzie uprawniało Zamawiającego do naliczenia kary umownej, o której mowa  

w § 9 ust. 1 niniejszej umowy. 

4. W razie odstąpienia od części umowy, Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty ceny 

należnej za zrealizowaną część przedmiotu umowy. 

5. Umowa może być rozwiązana przez Strony za 1-miesięcznym okresem 

wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie 

umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 8. 

Płatności 

1. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy będzie dokonana przez Zamawiającego 

przelewem bankowym na konto Wykonawcy na podstawie prawidłowo wystawionej 

faktury w ciągu 14 dni od dnia jej dostarczenia Zamawiającemu. 

2. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez Strony umowy protokół,  

o którym mowa w § 3 ust. 1. Wykonawca zobowiązuje się wystawić i dostarczyć 

fakturę do siedziby Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od podpisania 

protokołu. Do faktury załącza się protokół. 

3. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 2, Wykonawca wystawi i dostarczy fakturę  

w terminie 3 dni kalendarzowych od podpisania dodatkowego protokołu. Do faktury 

załącza się protokoły, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2.  

4. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego.  

5. Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw  
i wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy, chyba  
że na powyższe wyrazi zgodę Zamawiający w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

 

 § 9. 

Kary umowne 

1. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej części, z przyczyn zależnych  

od Wykonawcy, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary  

umownej w wysokości 10%: 

1) wartości przedmiotu umowy brutto określonej w § 4 ust. 2, jeśli odstąpienie 

nastąpi od realizacji umowy w całości; 

2) wartości brutto tej części przedmiotu umowy, określonej w § 4 ust. 1, od której 

następuje odstąpienie; 
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3) wartości brutto ceny Pojazdu zaliczonego do części 1 przedmiotu umowy, 

określonej w § 4 ust. 1 pkt 1 tiret pierwszy lub drugi, jeśli odstąpienie nastąpi  

od realizacji części 1 w zakresie jednego Pojazdu. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w dostarczeniu Pojazdu 

− w wysokości 0,2% wartości brutto:  

a) odpowiedniej części przedmiotu umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2,  

do której zaliczony jest Pojazd, lub 

b) odpowiedniej ceny Pojazdu, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 tiret pierwszy  

lub drugi, 

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od upływu terminu, o którym mowa  

w § 2 ust. 1. Kara naliczona z tego tytułu nie może przekroczyć 10% wartości brutto 

odpowiedniej części przedmiotu umowy lub 10% wartości brutto ceny Pojazdu,  

o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 tiret pierwszy lub drugi. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w usunięciu wady 

fizycznej Pojazdu lub dostarczenia Pojazdu wolnego od wad – w wysokości  

0,2% wartości brutto odpowiedniej części przedmiotu umowy, o której mowa  

w § 4 ust. 1 pkt 2 lub odpowiedniej ceny Pojazdu, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 

tiret pierwszy lub drugi, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od upływu 

terminu, o którym mowa w § 6 ust. 5 lub 6. Kara naliczona z tego tytułu nie może 

przekroczyć 10% wartości brutto odpowiedniej części przedmiotu umowy lub 10% 

wartości brutto ceny Pojazdu, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 tiret pierwszy  

lub drugi. 

4. Roszczenie Zamawiającego o zapłatę kary umownej, o której mowa w ust. 2,  

nie przysługuje, jeżeli Zamawiający skutecznie odstąpi od umowy lub jej części,  

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i gdy Zamawiający naliczy karę, o której 

mowa w ust. 1. 

5. Łączna wartość kar umownych nałożonych na Wykonawcę nie może przekroczyć 

20% wartości przedmiotu umowy brutto określonej w § 4 ust. 2. 

6. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

7. Jeżeli wartość wyrządzonej szkody z tytuły niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy przekracza wartość naliczonych kar umownych, Zamawiającemu przysługuje 

prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

8. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie kar umownych, 

przewidzianych w niniejszej umowie z należnej mu ceny. 

9. Kary umowne przewidziane w niniejszym paragrafie obowiązują niezależnie  

od siebie. 

 

§ 10. 

Postanowienia końcowe 

1. Jeżeli realizacja umowy zostanie opóźniona z powodu zaistnienia siły wyższej,  

tzn. nieprzewidywalnego wydarzenia będącego poza kontrolą Stron (zaistniałego  

po podpisaniu niniejszej umowy), tj. klęski żywiołowe, pożary, epidemie, ogłoszone 
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strajki generalne, terminy realizacji ustalone w umowie mogą zostać przedłużone  

o uzasadniony okres,  uzgodniony przez  Strony. 

2. Wszelkie zmiany, uzupełnienia oraz dodatkowe porozumienia dotyczące niniejszej 

umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, i są dopuszczalne  

w granicach określonych zapisem art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych, przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach 

zamówienia. 

3. Zmiany umowy nie stanowią: 

1) zmiana wskazanych w § 3 ust. 7 i 8 osób odpowiedzialnych za realizację 

postanowień umowy; 

2) zmiana danych teleadresowych Stron; 

3) zmiana danych rejestrowych Stron. 

4. Integralną część umowy stanowi załącznik – wyciąg z oferty Wykonawcy z dnia 

……………….……… 2021 r. 

5. Zamawiający nie wyraża zgody na wykorzystanie informacji, pozyskanych przez 

Wykonawcę, w związku z  niniejszą umową, w jakiegokolwiek rodzaju materiałach 

marketingowych, ani też prezentowania w prasie, radiu, telewizji, Internecie, itp. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy Kodeksu cywilnego. 

7. Ewentualne spory wynikłe z realizacji umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym  

dla każdej ze Stron. 

 

Załącznik: 
- wyciąg z oferty Wykonawcy z dnia ……………….……… 2021 r. – na …… stronach. 
 

 
 
 
 
 

……………………………                                                        ……………………………… 
ZAMAWIAJĄCY                                                                    WYKONAWCA 


