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Załącznik nr 8 do SIWZ 

 

Projekt 

UMOWA NR …………….  

 

zawarta w dniu ………..……..…. 2018 r. w Warszawie, zwana dalej „Umową”, pomiędzy: 

 

Skarbem Państwa - Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie              

(kod pocztowy: 02-591), przy ul. Stefana Batorego 5, NIP 521-052-60-30, zwanym dalej „Zamawiającym”, 

reprezentowanym przez: 

………………. – ………………………………………………………………………………………… 

 

a 

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

z siedzibą w ………………………………….., wpisanym do ………………………..…………..  

NIP  …………., zwanym dalej „Wykonawcą”, 

reprezentowanym przez:  

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

 

Zamawiający i Wykonawca w dalszej treści Umowy zwani są łącznie „Stronami”, a oddzielnie „Stroną”, 

 

w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego                      

nr BZP-WPP-2374-2-22-BAF-PN-SJ/2018 na „Zakup samochodów osobowych”, w trybie przetargu 

nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  – Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.  
 

§ 1  

1. Przedmiotem Umowy jest zakup i dostawa sześciu fabrycznie nowych, wyprodukowanych w roku 2018, 

nieużywanych samochodów osobowych marki …………. model ……......, o parametrach określonych 

w załącznikach  nr 1 i 2 do Umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy pochodzi z powtarzalnej produkcji seryjnej, spełnia 

wszelkie wymogi związane z dopuszczeniem do użytkowania oraz będzie mógł poruszać się po drogach 

publicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu 

drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, z późn. zm.) oraz jest sprawny technicznie i gotowy do 

eksploatacji. 

§ 2  

1. Wykonawca dostarczy przedmiot Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 na własny koszt i własne ryzyko 

do siedziby Zamawiającego. 

2. Wykonanie przedmiotu Umowy zostanie potwierdzone protokołem odbioru, którego wzór stanowi 

załącznik nr 4 do Umowy, podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcę w siedzibie 

Zamawiającego. 

3. Wykonawca przedłoży, w trakcie odbioru, następujące dokumenty w języku polskim oraz elementy 

wyposażenia samochodów, zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym 

załącznik nr 1 do Umowy oraz przedłożonym wraz z ofertą „Zestawieniem oferowanych granicznych 

parametrów techniczno – użytkowych”, stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy, m.in: 

1) dokumenty niezbędne do zarejestrowania każdego z sześciu samochodów we właściwym organie 

rejestrującym pojazdy, w tym wyciągi ze świadectwa homologacji; 

2) dokumenty potwierdzające spełnienie warunków bezpieczeństwa i obowiązujących norm na terenie 

RP, w tym świadectwo zgodności UE, atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne samochodu, kartę 
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pojazdu; 

3) wypełnioną książkę/kartę gwarancyjną samochodu (wraz z listą punktów serwisowych na terenie  

całego kraju); 

4) instrukcje obsługi i konserwacji samochodu; 

5) 2 komplety kluczyków do samochodu; 

6) atestowaną gaśnicę o wadze środka: min. 1 kg; 

7) apteczkę pierwszej pomocy; 

8) trójkąt ostrzegawczy; 

9) kamizelki odblaskowe; 

10) podnośnik oraz klucz do kół. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do właściwego zabezpieczenia przedmiotu Umowy do czasu odbioru przez 

Zamawiającego dostarczonych samochodów. Odpowiedzialność Wykonawcy za ewentualne szkody trwa 

do momentu odbioru samochodów przez Zamawiającego.  

5. Wykrycie w trakcie odbioru wad lub usterek w przedmiocie Umowy stanowi podstawę do odmowy 

dokonania odbioru. 

6. Dokonanie odbioru przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy nie pozbawia 

Zamawiającego możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 

 

§ 3  

1. Termin realizacji Umowy wynosi …… dni od dnia zawarcia Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o gotowości do realizacji 

dostawy na co najmniej 7 dni roboczych przed dniem jej wykonania. Dopuszczalne jest powiadomienie 

drogą elektroniczną, na adres wskazany w § 8 ust. 1 pkt 1. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia, w siedzibie Zamawiającego, w ramach 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, instruktażu pracowników Zamawiającego w zakresie 

obsługi i eksploatacji samochodów, w terminie do 5 dni roboczych od dnia ich odbioru.  

§ 4  

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1, wynosi ………….. złotych 

netto (słownie złotych: ……………..) oraz należny podatek VAT 23% w kwocie ………….. złotych 

(słownie złotych: …………………), co stanowi łącznie kwotę ………….. złotych brutto (słownie 

złotych: …………………….), płatne w terminach i na zasadach określonych w ust. 3 -7 .  

2. Wykonawca oświadcza, że w ofercie ujął wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania 

przedmiotu Umowy, jakie powstaną w związku z realizacją Umowy, w szczególności: opłaty podatkowe, 

koszty transportu, gwarancji i instruktażu pracowników Zamawiającego. 

3. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonana na podstawie prawidłowo 

wystawionej faktury VAT. 

4. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT jest podpisany bez zastrzeżeń protokół 

odbioru, który potwierdzi zgodność dostarczonych samochodów z załącznikiem nr 1 do Umowy, 

załącznikiem nr 2 do Umowy i złożoną przez Wykonawcę ofertą, stanowiącą załącznik nr 3 do Umowy. 

5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem, w terminie 14 dni od dnia doręczenia faktury do 

Zamawiającego, na wskazany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy. 

6. Jako termin zapłaty faktury przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

7. W przypadku wystawienia faktury w sposób niezgodny z przepisami lub Umową, zapłata wynagrodzenia 

nie zostanie zrealizowana do czasu doręczenia faktury prawidłowo wystawionej, a za ten okres 

Wykonawcy nie przysługuje prawo naliczania odsetek za opóźnienie w zapłacie. 
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§ 5  

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot Umowy 24-miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady, 

licząc od dnia podpisania protokołu odbioru. 

2.  Udzielenie gwarancji zostanie potwierdzone przez Wykonawcę książką/kartą gwarancyjną, dostarczoną 

Zamawiającemu w dniu, w którym zostanie podpisany protokół odbioru. 

3.  Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru przez osoby 

upoważnione ze strony Wykonawcy oraz Zamawiającego.  

4. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień 

wynikających z gwarancji. 

5. Rękojmia za wady będzie realizowana na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

6. Wykonawca odpowiada za wady przedmiotu Umowy również po okresie gwarancji, jeżeli Zamawiający 

zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu gwarancji. 

7. Gwarantowany czas naprawy samochodu od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 5 dni roboczych, 

zarówno w przypadku korzystania z gwarancji, jak i rękojmi za wady. 

8. Dokonanie naprawy w czasie dłuższym niż określony w ust. 7, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

wymaga każdorazowo pisemnej zgody Zamawiającego. 

9. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 

1, do usuwania wszelkich zaistniałych wad, awarii i uszkodzeń, tj. do naprawy lub wymiany - według 

wyboru Zamawiającego: podzespołów, elementów wyposażenia, części, które w okresie gwarancji okażą 

się wadliwe, tj. niepełnowartościowe lub uszkodzone na skutek zastosowania wadliwych materiałów, 

błędnej konstrukcji, niepełnej sprawności, wadliwego wykonania lub innych przyczyn. Gwarancją objęte 

są wady urządzeń wynikające z wad materiałowych oraz wad wykonania. 

10. Strony ustalają, że wszelkie koszty związane z naprawą w ramach gwarancji jakości, tj. w szczególności: 

części zamiennych i podzespołów, materiałów, robocizny obciążają Wykonawcę. 

11. Wykonawca będzie wykonywał pełną obsługę serwisową w okresie trwania gwarancji, zgodnie                       

z zaleceniami producenta i zakresem szczegółowo opisanym w książce/karcie gwarancyjnej. 

12. Wszystkie naprawy gwarancyjne Wykonawca wykona we własnym zakresie lub w wybranym przez 

siebie autoryzowanym serwisie. 

13. Wykonawca gwarantuje stosowanie oryginalnych części i akcesoriów, objętych gwarancją producenta. 

14. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają ani nie ograniczają odpowiedzialności Wykonawcy 

z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

§ 6  

1. Strony ustalają, iż w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy 

Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić na rzecz Zamawiającego następujące kary umowne: 

1) za zwłokę w dostawie przedmiotu Umowy w wysokości 1,00% wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki; 

2) za zwłokę w wykonaniu zobowiązań wynikających z udzielonej gwarancji i rękojmi za wady 

oraz za zwłokę w wydaniu dokumentów gwarancyjnych, o których mowa w § 5 w wysokości 

0,50% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki; 

3) za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 20,00% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia lub 

zaspokojenia wszelkich roszczeń z tego tytułu z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiający może 

dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar na zasadach ogólnych. 



4 

 

§ 7  

1. W przypadku 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 istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca nie realizuje Umowy lub realizuje ją w sposób nienależyty, 

Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Termin na realizację 

niniejszego uprawnienia wynosi 14 dni roboczych od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniającej 

odstąpienie. 

3. Zamawiający może odstąpić od Umowy w innych sytuacjach niewskazanych powyżej,                                          

a przewidzianych w Kodeksie cywilnym. 

4. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 8  

1. Strony wyznaczają następujące osoby do bieżących kontaktów w związku z realizacją przedmiotu 

Umowy, podpisania protokołu odbioru oraz dokonywania skutecznych zawiadomień: 

1) ze strony Zamawiającego: 

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

2) ze strony Wykonawcy: 

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

2. Zmiana osób i danych, o których mowa w ust. 1, nie wymaga zmiany Umowy w formie aneksu, 

wymaga jednak poinformowania drugiej Strony w formie pisemnej na adres wskazany w komparycji 

Umowy. 

3. Strony wzajemnie oświadczają, że dane osobowe udostępnione drugiej Stronie zgodnie z Umową lub 

w związku z jej realizacją, przetwarzane są przez każdą ze Stron na potrzeby wykonywania niniejszej 

Umowy, przez okres jej trwania, z uwzględnieniem ustawowych terminów przechowywania 

dokumentacji – w trybie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, s.1 i 

Dz. Urz. UE L 127 z 23 maja 2018, s.2), zwanym dalej „RODO”. 

4. Strony zobowiązują się do wykonywania wobec osób, których dane udostępniły drugiej Stronie, 

obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 lub art. 14 RODO. 

5. Każda ze Stron zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszej Umowy. 

 

 

§ 9 

1. Na dzień zawarcia Umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres rzeczowy zamówienia, objęty 

Umową siłami własnymi bez udziału podwykonawców / z udziałem podwykonawców – do 

odpowiedniego zastosowania w zależności od treści złożonej oferty. 

2. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może zgłosić Zamawiającemu zamiar powierzenia wykonania 

części Umowy podwykonawcom, zamiar zmiany podwykonawcy/ów lub zamiar rezygnacji  

z wykonania Umowy przez podwykonawcę/ów. 

3. Zgodnie ze złożoną ofertą, podwykonawcą, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach 

określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, jest …………….…………  
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4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 

niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia, a także przedstawić dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia 

proponowanego innego podwykonawcy. 

Zapisy ust. 3 i 4 mają zastosowanie w przypadku wskazania w ofercie podwykonawcy, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu. 

5. W przypadku zlecenia wykonania części zamówienia podwykonawcy: 

1) Wykonawca zobowiązuje się do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawców lub 

zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcy; 

2) podwykonawcy będą realizować następujące części zamówienia: 

a) Część zamówienia: …………………………………., podwykonawca …………………, 

b) Część zamówienia: …………………………………., podwykonawca …………………, 

c) Część zamówienia: ………………………….………., podwykonawca ………...………; 

3) Wykonawca powiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach nazw lub imion i nazwisk oraz danych 

kontaktowych podwykonawców zaangażowanych w realizację przedmiotu Umowy; 

4) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie prace, zaniechania, uchybienia, jakość                           

i terminowość prac podwykonawcy, jego przedstawicieli i pracowników, a także ponosi pełną 

odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie szkody i straty wynikłe                               

z realizacji przedmiotu Umowy przez podwykonawcę. 

6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy                                          

z odpowiedzialności za należyte wykonanie Umowy.  

7. Zmiany podwykonawców są możliwe za zgodą Zamawiającego, stanowią zmianę Umowy i wymagają 

sporządzenia aneksu do Umowy. 

 Zapisy ust. 5 - 7 mają zastosowanie w przypadku realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców. 

 

§ 10 

1. Przed zawarciem Umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy                               

w wysokości 5% ceny całkowitej, podanej w ofercie tj. kwotę …………………………………..zł 

(słownie: …. złotych) w formie………………. . 

2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania 

lub nienależytego wykonania Umowy. 

3. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujący sposób: 

1) 70 % kwoty zabezpieczenia – w terminie 30 dni od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru 

bez zastrzeżeń; 

2) 30 % kwoty zabezpieczenia – nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 
 
 
§11 

1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 

2. Wykonawca nie jest uprawniony, bez zgody Zamawiającego, do przeniesienia wierzytelności 

wynikających z Umowy na osobę trzecią. 
3. Przez „dni robocze” Strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo 

wolnych od pracy. 
4. Wszelkie spory między Stronami, wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy, będą rozstrzygane przez 
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właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny. 

5. Wszelkie zmiany postanowień Umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą obu Stron wyrażoną w formie 

pisemnej, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy. 

6. Potwierdzenie konieczności zmiany Umowy nastąpi poprzez sporządzenie i podpisanie przez 

przedstawicieli Stron stosownego protokołu, wraz z uzasadnieniem, opisującym przesłanki i celowość 

zmiany. 

7. Zmiana Umowy może nastąpić w przypadku powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcom 

nie wskazanym w ofercie. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego, wskazując nazwy 

lub imiona i nazwiska, dane kontaktowe podwykonawców oraz zakres przedmiotu zamówienia do 

realizacji z udziałem podwykonawców, a także na żądanie Zamawiającego przedstawić dokumenty 

potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wskazanych podwykonawców. Jeżeli Zamawiający 

stwierdzi, że wobec podwykonawcy, o którym mowa powyżej, zachodzą podstawy do wykluczenia, 

Wykonawca zobowiązuje się zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia części 

zamówienia podwykonawcy. 

Zapisy § 9 ust. 5 - 7 stosuje się odpowiednio. 

8. Dopuszcza się zmianę Umowy w przypadku konieczności dostarczenia innego samochodu (bez zmiany 

ceny) niż dostępny w momencie składania przez Wykonawcę oferty w postępowaniu, spowodowanej 

zakończeniem produkcji lub wycofaniem go z produkcji lub obrotu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, posiadającego parametry nie gorsze od zaproponowanych przez Wykonawcę w ofercie złożonej 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 
9. Pisma przesłane na adresy Stron określone w komparycji Umowy, uważa się za skutecznie doręczone, 

chyba że Strony poinformują się pismem poleconym o zmianie adresu.  
10.  Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
11.  Integralną część Umowy stanowią załączniki. 

 
 
 
Załączniki: 

1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. 
2. Zestawienie oferowanych granicznych parametrów techniczno – użytkowych. 
3. Oferta Wykonawcy. 
4. Protokół odbioru. 
5. Odpis aktualny z KRS Wykonawcy. 

                                          ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 
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Załącznik nr 4 do Umowy 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU 

Zamawiający: 

Skarb Państwa - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie, ul. Stefana 

Batorego 5,  

Wykonawca:  ...........................................................................................................................  

Na podstawie Umowy nr ……………………. z dnia ........................................................................  
 
Ustalenia: 
1. W wyniku czynności odbiorczych, po dokonaniu weryfikacji dostawy stwierdza się, że przedmiot Umowy 

wykonano bez zastrzeżeń pod względem ilościowym i jakościowym/z zastrzeżeniami wskazanymi w pkt 

4 niniejszego Protokołu odbioru. 

2. Przedmiot Umowy, przedstawiony do odbioru, wykonano w terminie wynikającym z Umowy/ z 

opóźnieniem - dni. 

3. Niniejszy protokół stanowi podstawę/nie stanowi podstawy* do wystawienia faktury VAT. 
4. Uwagi: ..................................................................................................................................  

 Przedstawiciel Wykonawcy:  
  …………………………… 

Przedstawiciel Zamawiającego: 

…………………………………. 


