
Załącznik nr 3 do SWZ 

 

WZÓR UMOWY 

Zawarta dnia …………. roku w Warszawie pomiędzy: 

 

Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego z siedzibą w Warszawie, adres: 

ul. Foksal 17, 00-372 Warszawa, Instytutem badawczym wpisanym do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 

Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000713483, posiadającym NIP 

5252735962, REGON 369236544, reprezentowanym przez: 

…………………… – ……………………. 

zwanym dalej Zamawiającym, 

 

a  

 

…………………………. z siedzibą w ………………………., adres: ………………., 

wpisanym do ………………………….., przez  ………………………….., NIP: 

……………….., REGON: ………………….., który reprezentuje: 

 

………………………  

 

zwanym dalej Wykonawcą, 

 

Strony zawarły niniejszą umowę, na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego pisemnej 

oferty Wykonawcy z dnia ___________ złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego nr  …………………….., zrealizowanego w trybie podstawowym bez negocjacji 

zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. 

poz. 1129 ze zm.), o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa Zamawiającemu przez Wykonawcę dwóch 

Samochodów osobowych, fabrycznie nowych (zwanych dalej „Pojazdami” lub 

„Przedmiotem umowy”), wykonanych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, 

spełniających warunki, o jakich mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym i przepisach 

wykonawczych, o parametrach technicznych i wyposażeniu zgodnym z opisem przedmiotu 

zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy, zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę 

ofertą stanowiącą Załącznik nr 2 do umowy. 

2. Ilekroć w umowie Strony posługują się pojęciem „Pojazdu”, Strony rozumieją przez 

wskazane pojęcie oba Samochody, stanowiące Przedmiot umowy. 

3. Dostarczony Pojazd musi być fabrycznie nowy, bezwypadkowy, kompletny, wolny od wad, 

w tym wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, a ponadto, 

pełnowartościowy oraz nie noszących znamion użytkowania.  

4. Wyposażenie i parametry techniczne dostarczonego Pojazdu niewymienione w załączniku 

nr 1 do Umowy nie będą gorsze niż oferowane w podstawowej wersji danego modelu 

oferowanej przez producenta.   



5. Ubezpieczenie Pojazdu zostanie zawarte przez Zamawiającego we własnym zakresie.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do właściwego zabezpieczenia Przedmiotu umowy aż do 

momentu jego protokolarnego przekazania Zamawiającemu w miejscu dostawy. 

Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć Pojazd na czas jego przechowywania i 

przewozu. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Pojazdu przechodzi na Zamawiającego po 

dokonaniu jego wydania i podpisaniu protokołu odbioru bez zastrzeżeń przez Strony. 

 

§ 2 

1. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Pojazdu w terminie do 60 dni od dnia zawarcia 

Umowy. 

2. Przekazanie Pojazdu nastąpi w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Foksal 17 w Warszawie. 

Ewentualna zmiana miejsca dostawy wymaga uprzedniego uzgodnienia Stron w formie 

pisemnej. Zmiana taka nie stanowi istotnej zmiany postanowień Umowy i nie wymaga 

zawarcia aneksu do umowy. 

3. Dostawa Pojazdu zostanie zrealizowana na koszt i ryzyko Wykonawcy w dniach roboczych, 

tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni 

uznanych za wolne u Zamawiającego, w godzinach 8:30 — 15:30. Termin dostawy zostanie 

ustalony pisemnie lub e-mailem na co najmniej 2 dni robocze przed planowaną datą 

dostawy. 

4. Wykonawca w chwili wydania Pojazdu przekaże Zamawiającemu dwa komplety 

kluczyków, kompletną dokumentację Pojazdu, w tym kartę pojazdu, książkę gwarancyjną, 

instrukcję obsługi w języku polskim, wyciąg ze świadectwa homologacji, dokumentację 

techniczną oraz inne dokumenty niezbędne do rejestracji Pojazdu. 

5. Z czynności odbioru zostanie sporządzony przez Wykonawcę protokół odbioru, określający 

zgodność Pojazdu z warunkami Umowy, w tym ze specyfikacją techniczną. Protokół 

odbioru zostanie podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Stron. Podpisanie 

protokołu jest równoznaczne z zapewnieniem przez Wykonawcę, że Pojazd nie posiada wad. 

6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego przy odbiorze niezgodności Pojazdu z 

Umową lub innego niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, a w szczególności 

niezgodności ze specyfikacją techniczną lub braku dokumentów i wyposażenia, o których 

mowa w ust. 4 lub uszkodzeń Pojazdu lub niesprawności techniczno-użytkowej Pojazdu lub 

jego części, zostanie to stwierdzone na piśmie w odrębnym dokumencie. Zamawiający może 

wówczas odmówić odbioru Pojazdu. Wykonawca jest zobowiązany na swój koszt i ryzyko 

do wymiany Pojazdu na wolny od wad, dostarczeniu Pojazdu zgodnego z Umową lub 

dostarczeniu brakującej dokumentacji/wyposażenia w terminie do 7 dni roboczych od dnia 

powiadomienia Wykonawcy o zaistniałych okolicznościach odmowy odbioru. Jeśli w 

wyniku odmowy odbioru Pojazdu, przekroczony zostanie termin, o którym mowa w ust. 1, 

poczytywać się będzie to za zwłokę Wykonawcy.  

7. Jeżeli sytuacja, o której mowa w ust. 6 powtórzy się, tj. wystąpi po raz drugi, Zamawiający 

może odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie 14 dni od 

dnia zaistnienia tej okoliczności. Zamawiający może wówczas naliczyć Wykonawcy karę 

umowną, o której mowa w § 5 ust. 2. 

8. Odmowa przez Zamawiającego odbioru Pojazdu do chwili dostarczenia przez Wykonawcę 

Pojazdu wolnego od wad i zgodnego z Umową nie będzie traktowana jako pozostawanie w 

zwłoce w odbiorze Pojazdu przez Zamawiającego 



§ 3 

1. Wartość Przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wynosi 

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

………………………... zł), w tym: 

1) Samochodu nr 1 …….. zł; 

2) Samochodu nr 2 ………. zł. 

2. Łączna kwota brutto określona w ust. 1 musi uwzględniać wszystkie elementy kosztów 

realizacji przedmiotu zamówienia. 

3. Łączna kwota brutto określona w ust. 1 jest ostateczna i nie podlega zmianie. 

4. Wynagrodzenie za przedmiot umowy będzie płatne w ciągu 21 dni od daty dostarczenia 

prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy znajdujący się na tzw. „Białej Liście 

podatników VAT„ o numerze PL …………………………….. 

5. Za dzień płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Warunkiem wystawienia faktury jest przekazanie Pojazdu na podstawie protokołu zdawczo-

odbiorczego podpisanego bez uwag, o którym mowa w § 2 ust. 5 niniejszej umowy  

 

§ 4 

1. Dostarczony Pojazd objęty jest gwarancją producenta przez okres:  

1) na silnik i podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne oraz dodatkowe 

wyposażenie 24 miesiące bez limitu km; 

2) na powłokę lakierniczą  36 miesięcy; 

3) na perforację nadwozia 144 miesięcy; 

2. Bieg terminu gwarancji Pojazdu rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru, o 

którym mowa w § 2 ust. 5, podpisanego przez Strony bez zastrzeżeń. 

3. Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis gwarancyjny Pojazdu, na zasadach przewidzianych 

przez producenta, w miejscowości najbliższej dla siedziby Zamawiającego. 

4. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na Przedmiot umowy zgodnie z przepisami 

Kodeksu cywilnego. Termin rękojmi rozpoczyna bieg od dnia podpisania przez Strony 

protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 5 umowy, podpisanego przez Strony bez 

zastrzeżeń. 

5. Reklamacje jakościowe mogą być zgłaszane w całym okresie gwarancji i rękojmi. 

6. Wykonawca w ramach gwarancji oraz rękojmi zobowiązuje się na własny koszt dokonać 

naprawy lub wymiany części w Pojeździe będącym Przedmiotem umowy (powyższe 

uwzględnia również koszty robocizny). 



§ 5 

1. Sprzedający zobowiązany będzie do uiszczenia na rzecz Zamawiającego kary umownej w 

wysokości 0,2% ceny, o której mowa w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu 

Pojazdów nie więcej jednak niż 10 % łącznej ceny brutto, o której mowa w § 3 ust. 1. Kara 

umowna będzie potrącona z przysługującego Sprzedającemu wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.  

2. Sprzedający zobowiązany będzie do uiszczenia na rzecz Zamawiającego kary umownej w 

wysokości 10 % łącznej ceny, o której mowa w § 3 ust. 1 w przypadku odstąpienia od 

umowy przez Wykonawcę lub w przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 7. 

3. Maksymalna łączna wysokość kary umownych nie może przekraczać 15 % łącznej ceny 

brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy.  

4. Zamawiający zastrzega prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania w pełnej 

wysokości, jeśli szkoda przekroczy wysokość kar umownych. 

       

 § 6 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, 

informujemy, że administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Instytut Solidarności 

i Męstwa im. Witolda Pileckiego z siedzibą w Warszawie, ul. Foksal 17, 00-372 Warszawa.  

2. Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z 

którym można kontaktować się:  

 listownie na adres: Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego, ul. Foksal 17, 

00-372 Warszawa, 

 e-mail: iodo@instytutpileckiego.pl; 

3. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Wykonawcą umowy będą przetwarzane 

w następujących celach: 

 związanych z realizacją podpisanej przez Wykonawcę umowy, 

 związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań, 

 udzielania odpowiedzi na pisma Wykonawcy, wnioski, skargi, 

 udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest: 

 niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie Wykonawcy przed 

zawarciem umowy (art. 6 ust.1 lit. B RODO), 

 konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust.1 

lit.c RODO), 

 niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 

przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. F RODO). 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. 

6. Pozyskane od Wykonawcy dane osobowe mogą być przekazywane: 

 podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz 



 organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom 

państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną. 

7. Dane Wykonawcy nie będą przekazane do państw trzecich. 

8. Okres przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest uzależniony od celu, w jakim dane 

są przetwarzane. Okres, przez który dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane jest 

obliczany w oparciu o następujące kryteria: 

 czas obowiązywania umowy, 

 przepisy prawa, mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas, 

 okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów. 

9. Ponadto informujemy, że Wykonawca ma prawo do: 

 dostępu do swoich danych osobowych, 

 żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz 

uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, 

 żądania usunięcia swoich danych osobowych, a w szczególności w przypadku cofnięcia 

przez Wykonawcę zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej 

przetwarzania, 

 żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, ze względu na 

szczególną sytuację Wykonawcy, w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane Wykonawcy 

na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby 

marketingu bezpośredniego, 

 przenoszenia swoich danych osobowych, 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, 

tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody – Wykonawca ma prawo 

wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie 

ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

Wykonawcy przed jej wycofaniem. Zgodę Wykonawca może wycofać poprzez wysłanie 

oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy. 

Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji.          

                                                             §7 

l.  Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem 

nieważności, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w Umowie. Zmiany Umowy 

są dopuszczalne w sytuacjach określonych w art. 455 ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz w poniższym zakresie: 

1) zmian wynikających z zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie 

Umowy zgodnie z terminem i na warunkach określonych w Umowie - dopuszcza 

się, o ile będzie to uzasadnione okolicznościami, zmiany terminów umownych i 

sposobu realizacji przedmiotu Umowy, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych 

okoliczności; 

2) zmiany powszechnie obowiązującego prawa, które spowodują konieczność zmiany 

warunków świadczenia usług określonych niniejszą Umową - dopuszcza się zmianę 

tych postanowień Umowy, na które zmiana prawa ma wpływ, 



3) w przypadku zmiany nazwy lub formy prawnej Wykonawcy na skutek przekształceń 

organizacyjno-prawnych, przejęcia - Strony wprowadzą do Umowy odpowiednie 

zapisy w tym zakresie; 

4) uzasadniona przyczynami technicznymi lub technologicznymi konieczność zmiany 

sposobu realizacji Umowy, w takim przypadku Strony uzgodnią zastępcze 

wykonanie swoich obowiązków w niezbędnym zakresie, przy czym realizowane 

usługi muszą spełniać minimalne wymagania określone w Ofercie Wykonawcy, w 

tym dodatkowe, korzystne dla Zamawiającego, jeżeli Wykonawca je zaproponował; 

5) w przypadku stwierdzenia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych 

w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać 

usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji 

jej zapisów przez Strony; 

6) w przypadku zmian organizacyjnych Zamawiającego, polegających w 

szczególności na przejęciu lub połączeniu z innym podmiotem. 

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 powyżej mogą stanowić podstawy zwiększenia 

wynagrodzenia Wykonawcy brutto ponad kwotę określoną w 5 ust. 1, z zastrzeżeniem 

przypadków przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych. 

3. Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych 

w szczególności: 

1) zmiana postanowień Umowy na skutek zmiany powszechnie obowiązującego 

prawa,  

2) zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT); 

3) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy; 

4) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między 

Stronami;  

5) zmiany pozostałych postanowień Umowy nie stanowiące zmiany treści Oferty 

Wykonawcy o ile co innego nie będzie wynikało z właściwych przepisów prawa 

na zasadach i w sposób określony poniżej, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na 

koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

4. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia 

przesłanki, o której mowa w ust. 3 pkt 2, będzie odnosić się wyłącznie do części 

przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu 

wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz 

wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki 

podatku od towarów i usług. 

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 2, wartość wynagrodzenia netto nie 

zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych 

przepisów. W takim przypadku Strony podpiszą deklaratoryjny aneks do Umowy, 

ustalający nową wartość stawek opłat transakcyjnych brutto (wynagrodzenie 

Wykonawcy), uwzględniających stawki podatku VAT mające zastosowanie na podstawie 

nowych przepisów. 

6. Zmiany Umowy, o których mowa w ust. 3 powyżej, będą każdorazowo wchodziły w życie 

z dniem wejścia w życie przepisów, których skutkiem będzie dokonanie tych zmian, o ile 

co innego nie będzie wynikało z właściwych przepisów. 



§8 

1. Załączniki stanowią integralną część umowy. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej 

pod rygorem nieważności, chyba że umowa stanowi inaczej. 

3. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.  

4. Strony dołożą wszelkich starań, by ewentualne spory rozstrzygnąć polubownie, w 

przypadku, gdy Strony nie dojdą do porozumienia sądem właściwym do rozstrzygania 

sporów wynikających z umowy będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiający. 

5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

6. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:  

1) Załącznik Nr 1 – opis przedmiotu zamówienia; 

2) Załącznik Nr 2 – oferta Wykonawcy; 

 

 

                  Zamawiający           Sprzedający  

 


