
UMOWA nr ZO/06/05/2022 

na dostawę samochodu dostawczego 

 zawarta w dniu …..................... 2022 r. w Warszawie pomiędzy:  

Siecią Badawczą Łukasiewicz – Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów PIAP, Al. 

Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000846727, NIP: 5223185370, REGON: 

000035257, 

reprezentowanym przez : 

dr  inż. Jacka Frontczaka – Dyrektora departamentu administracyjno technicznego,  

zwanym dalej „Zamawiającym ” lub „Łukasiewicz – PIAP” 

 

a firmą ……………………. 

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

1. ………………………. 

.  

§ 1. 

Przedmiot umowy 

 Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie na dostawę  

samochodu dostawczego 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 Zapytaniem Ofertowym.  

2. Wykonawca oświadcza, że dostarczony samochód jest fabrycznie nowy, wyprodukowany 

w 2022 roku, nieużywany, wolny od wad, w tym również od wad prawnych, nie był 

poddawany jakimkolwiek naprawom, nie mają do niego jakichkolwiek praw osoby 

trzecie, ani nie jest on przedmiotem żadnego postępowania lub zabezpieczenia oraz 

spełnia polskie wymagania, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 

czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 110 ze zm.) oraz 

rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy i normę emisji spalin obowiązującą na dzień 

dostawy pojazdu.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu Umowy w stanie kompletnym, 

nieuszkodzonym i gotowym do eksploatacji.  

4. Miejscem dostawy jest siedziba Zamawiającego – Sieć Badawcza Łukasiewicz - 

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

Punkt dealerski Wykonawcy …(adres)…… Warszawa 



5. Osobami odpowiedzialnymi i uprawnionymi do wykonania umowy, w tym do 

samodzielnego podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego są:  

1) ze strony Zamawiającego: - Pan/i ................................., tel. ........................., e-mail:  

2) ze strony Wykonawcy: - Pan/i ................................, tel. ..........................., e-

mail:............................................., - Pan/i ................................, tel. ..........................., 

e-mail:..............................................  

Zmiana osób wskazanych w ustępie 5, wymaga pisemnego poinformowania drugiej Strony i 

nie stanowi istotnej zmiany treści Umowy§ 2. 

Termin i warunki wykonania umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w terminie nie później niż 

do dnia ………………………………….  

2. Za datę realizacji przedmiotu umowy przyjmuje się datę podpisania protokołu 

zdawczoodbiorczego bez zastrzeżeń przez osoby upoważnione do odbioru samochodu 

dla Zamawiającego – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut 

Automatyki i Pomiarów PIAP.  

3. Dokładny termin dostawy (dzień i godzinę dostawy) Wykonawca zobowiązuje się 

uzgodnić z upoważnionym pracownikiem wskazanym w § 1 ust. 5 pkt 1), z co 

najmniej z 2-dniowym wyprzedzeniem przed planowanym terminem dostawy.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu umowy w dni robocze od 

poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 14:00, do miejsca dostawy.  

5. Dostawa przedmiotu umowy odbędzie się na koszt Wykonawcy. Ryzyko utraty lub 

uszkodzenia przedmiotu umowy w czasie transportu ponosi Wykonawca.  

6. Dostawa/odbiór przedmiotu umowy w miejscu dostawy zostanie potwierdzona 

protokołem zdawczo – odbiorczym, po stwierdzeniu: zgodności z opisem przedmiotu 

zamówienia i braku jakichkolwiek widocznych uszkodzeń samochodu. Podpisany 

przez Strony protokół zdawczo – odbiorczy bez zastrzeżeń, stanowi potwierdzenie 

należytego wykonania umowy i podstawę do wystawienia faktury za dostarczony 

samochód.  

7. Wykonawca wraz z samochodem dostarczy wszystkie niezbędne dokumenty, w tym 

dokumenty wymagane przy rejestracji, w szczególności:  

1) homologację umożliwiającą dopuszczenie pojazdu do ruchu na obszarze Polski 

zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

2) książkę gwarancyjną pojazdu wraz z wykazem ASO,  

3) książkę serwisową samochodu (jeżeli występuje w formie papierowej),  

4) instrukcję obsługi samochodu,  

5) dokumenty potwierdzające zapłatę akcyzy, w przypadku wystąpienia 

obowiązku zapłaty akcyzy,  

6) kartę pojazdu oraz inne wymagane prawem dokumenty, niezbędne do 

rejestracji samochodu,  

7) inne dokumenty - jeśli są wymagane przez Zamawiającego, zgodnie z 

Zapytaniem Ofertowym. 

8. Wszystkie dokumenty winny być wystawione przez Wykonawcę w języku polskim.  

W przypadku dostarczenia oryginalnych dokumentów producenta zagranicznego 

muszą one posiadać tłumaczenia na język polski.  

9. Zamawiający zastrzega, iż stwierdzenie w dowolnym momencie odbioru wady/usterki 

lub niezgodności z umową przedstawionego do odbioru samochodu lub wymaganej 

dokumentacji może skutkować odstąpieniem od dalszego odbioru samochodu do 

czasu usunięcia nieprawidłowości. Termin ponownego odbioru samochodu 



Wykonawca uzgodni z upoważnionym pracownikiem wskazanym § 1 ust. 5 pkt 1) , po 

spełnieniu wszystkich wymogów. Koszt ponownego odbioru ponosi Wykonawca.  

10. Wadliwy pojazd nie zostanie przyjęty przez Zamawiającego, a w miejsce pojazdu 

wadliwego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w terminie realizacji 

zamówienia pojazd wolny od wad. Szczegółowe warunki gwarancji określa załącznik 

nr .. do Umowy.  

11. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za załadunek, transport samochodu do 

miejsca dostawy i rozładunek oraz ubezpieczenie od ryzyka w szczególności utraty 

lub uszkodzenia samochodu.  

12. Odpowiedzialność z tytułu utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi z 

Wykonawcy na Zamawiającego z chwilą podpisania przez Strony bez zastrzeżeń 

protokołu zdawczo-odbiorczego.  

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w całości lub części 

bez wyznaczenia dodatkowego terminu w przypadku niedostarczenia przedmiotu 

umowy w terminie wskazanym w ust. 1. 

14. Wykonawca zarejestruje i ubezpieczy pojazd na podstawie upoważnienia 

wystawionego przez Zamawiającego. 

§ 3. 

1. Cena brutto samochodu, o którym mowa w § 1, wynosi zgodnie z ofertą Wykonawcy 

…....................... zł brutto 

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

tym VAT….%. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera wszelkie koszty związane z 

realizacją zamówienia, w tym koszt dostawy (załadunek, transport, rozładunek), koszt 

ubezpieczenia samochodu na czas transportu i dostawy do miejsca dostawy oraz 

wszelkie inne koszty, podatki i opłaty. 

§ 4. 

 1. Zamawiający dokona płatności na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę 

faktury VAT po dokonaniu czynności określonych w § 2. Podstawą do wystawienia przez 

Wykonawcę faktury za dostarczony samochód będzie podpisany protokół zdawczo-odbiorczy 

bez zastrzeżeń 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 samochodu, w terminie 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo 

wystawionej faktury VAT.  

§ 6. 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne z 

niniejszą umową lub nienależyte wykonanie zobowiązań przez Wykonawcę. 

W razie zwłoki w dostarczeniu przedmiotu dostawy Wykonawca jest obowiązany do 

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

każdy dzień opóźnienia.  



2. Jeżeli zwłoka w realizacji zamówienia 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 opóźnienia w 

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

przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia 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. Naliczenie i zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku należytego 

wykonania umowy, w tym usunięcia usterek lub wykonania napraw gwarancyjnych. 

6. Kary umowne obowiązują niezależnie od siebie i są należne bez względu na poniesione 

szkody przez Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku odstąpienia od umowy 

możliwe jest naliczenie wyłącznie kary przewidzianej na wypadek odstąpienia od umowy.  

7. Kwota kar umownych będzie płatna w terminie 3 dni od daty otrzymania przez 

Wykonawcę noty księgowej informującej o jej wysokości. Wykonawca wyraża zgodę na 

potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z przysługującej Wykonawcy należności. 

 

 

§ 7. 

1. Wykonawca udziela na przedmiot 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 przedmiot dostawy gwarancji na perforację nadwozia 

…………………..(zgodnie z ofertą).  

4. W razie, gdy naprawa przedmiotu 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. Udzielenie gwarancji na powyższych warunkach nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z 

tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy, określonych w kodeksie cywilnym. 

 

 



§ 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  Zapytanie Ofertowe 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 dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden 

egzemplarz dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 

 

Warszawa, dnia …….. 


