
UMOWA nr KZP/1/2019 

na dostawę dwóch samochodów typu pick-up 4x4 

 zawarta w dniu …..................... 2019 r. w Warszawie pomiędzy:  

Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów PIAP, Al. Jerozolimskie 202,  

02-486 Warszawa  

zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

1. dr inż. Jacka Frontczaka – Z-cę Dyrektora ds. Handlowych i Administracyjnych 

a firmą ……………………. 

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

1. ………………………. 

.  

§ 1. 

 Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie na dostawę dwóch 

samochodów typu PICK-UP 4x4 o następujących danych: 

1. Pojazd: marka …................................ model..................................... rok 

produkcji......................... rodzaj nadwozia...................... pojemność silnika …......... cm3  

oraz o pozostałych parametrach technicznych i wyposażeniu zgodnym ze złożoną ofertą, 

z dnia……… oraz SIWZ.  

§ 2. 

Wykonawca wyda przedmioty umowy oraz dokumenty (karty pojazdu, świadectwa 

homologacji, książki gwarancyjne i instrukcje obsługi) umożliwiające rozporządzanie 

przedmiotami określonym w § 1 Zamawiającemu na podstawie protokołów przekazania, 

a Zamawiający zobowiązuje się przedmioty dostawy odebrać i zapłacić cenę określoną w § 4 

w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

§ 3. 

1. Miejscem odbioru przedmiotów zamówienia jest siedziba Zamawiającego, Przemysłowy 

Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Al. Jerozolimskie 202, Warszawa.  

2. Przedmioty umowy zostaną wydane z dokumentacją i kartami gwarancyjnymi w języku 

polskim. Potwierdzeniem odbioru będzie protokół przekazania podpisany przez 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.  

3. W przypadku stwierdzenia wad przez Zamawiającego, Wykonawca usunie je w ciągu 2 dni 

roboczych od momentu ich zgłoszenia i ponownie zgłosi zakwestionowany przedmiot 

dostawy do odbioru.  

4. Przedmioty umowy zostaną wydane nieużywane, fabrycznie nowe, pochodzące z produkcji 

w roku 2018 lub 2019, nieuszkodzone mechanicznie.  

§ 4. 



 Cena brutto obydwu samochodów, o których mowa w § 1, wynosi zgodnie z ofertą 

Wykonawcy …....................... zł brutto 

(słownie:..........................................................................................) brutto z VAT, w tym 

VAT….%. 

§ 5. 

 1. Zamawiający dokona płatności na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę 

faktury VAT po dokonaniu czynności określonych w § 3. Nie dopuszcza się faktur 

częściowych. 

 2. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie z konta bankowego 

Zamawiającego na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.  

3. Zamawiający dokona zapłaty Wykonawcy za wykonanie umowy w formie przelewu 

bankowego po odbiorze samochodów, w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo 

wystawionej faktury VAT.  

§ 6. 

 1. W razie zwłoki w dostarczeniu przedmiotów dostawy Wykonawca jest obowiązany do 

zapłacenia kary umownej w wysokości 0,2% wartości brutto dostawy określonej w § 4 za 

każdy dzień zwłoki.  

2. Jeżeli zwłoka w realizacji całości lub części zamówienia wynikająca z winy Wykonawcy 

przekroczy 14 dni Zamawiający ma prawo odstąpić od zawartej umowy bez wyznaczania 

dodatkowego terminu, a Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w 

wysokości 10% wartości brutto dostawy określonej w § 4.  

3. Wykonawca zobowiązany jest również do zapłaty kary umownej: - w razie zwłoki w 

usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji w wysokości 0,2% wartości brutto 

przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu uzgodnionego z 

Zamawiającym, - w razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu 

okoliczności, za które ponosi odpowiedzialności Wykonawca, w wysokości 10% wartości 

brutto przedmiotu umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w 

przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przekroczy kwotę naliczonych kar umownych.  

5. W przypadku naliczenia Wykonawcy przez Zamawiającego kar umownych określonych w 

ust. 1, 2 lub 3, Zamawiający potrąci kwotę naliczonych kar umownych z wynagrodzenia 

Wykonawcy.  

§ 7. 

1. Wykonawca udziela na przedmioty dostawy gwarancji na silnik i podzespoły 

mechaniczne na okres  …………………..(zgodnie z ofertą).  

 

2. Wykonawca udziela gwarancji na powlokę lakierniczą …………………..(zgodnie z 

ofertą).. 

3. Wykonawca udziela na przedmioty dostawy gwarancji na perforację nadwozia 

…………………..(zgodnie z ofertą).  



4. W razie, gdy naprawa przedmiotów umowy u Wykonawcy potrwa dłużej niż 3 dni 

Zamawiającemu będzie przysługiwać samochód zastępczy taki sam lub odpowiedni, a koszty 

dostarczenia pojazdu do naprawy i odbioru samochodu zastępczego ponosi Wykonawca.  

5. Szczególne postanowienia dotyczące gwarancji zawiera karta gwarancyjna. W przypadku 

sprzeczności zapisów karty gwarancyjnej z umową, pierwszeństwo ma umowa, chyba, że 

zapis karty gwarancyjnej jest korzystniejszy dla Zamawiającego.  

6. Wykonawca oświadcza, że oba pojazdy stanowiące przedmiot umowy są wolne od wad 

prawnych, praw osób trzecich, nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest 

którykolwiek z tych pojazdów, a także nie są one przedmiotem zabezpieczenia.  

§ 8. 

 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności 

jedynie za zgodą obu Stron – wyrażoną na piśmie w formie aneksu.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego.  

3. Oferta Wykonawcy z dnia  … oraz  SIWZ stanowią załączniki do umowy i są jej integralną 

częścią 

4. Ewentualne spory mogące wynikać na tle niniejszej umowy strony poddadzą pod 

rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego.  

5. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze 

dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 

 

Warszawa, dnia …….. 


