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Oznaczenie sprawy: ZP/5/WAG/2012     Załącznik nr 4 do Siwz 

 

Wzór  umowy  

 

UMOWA  

 

W dniu ___________________ roku w Warszawie pomiędzy:  

 

Skarbem Państwa  Krajową Radą Radiofonii i Telewizji  

z siedzibą w Warszawie (00-763), ul. J. Sobieskiego 101,  

o nadanym numerze NIP 521-27-99-708 oraz nadanym numerze REGON 010182401  

zwanym dalej „Zamawiającym”  

reprezentowanym przez:  

Małgorzatę Szelachowską – Dyrektora Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  

 

a 

______________________________________________________________ 

z siedzibą w ____________________________________________________ 

nadanym numerze NIP …-…-…-… oraz nadanym numerze REGON ___________________  

zwanym dalej „Wykonawcą”,  

reprezentowanym przez:  

______________________________________ 

 

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie 

przetargu nieograniczonego na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907), na podstawie 

złożonej oferty Wykonawcy, została zawarta umowa (dalej: „Umowa”) następującej treści:  

 

 

§ 1 

1. Przedmiotem Umowy jest zakup przez Zamawiającego i sprzedaż przez Wykonawcę 1 

(jednej) sztuki samochodu osobowego segmentu ___ (według klasyfikacji producenta) 

marki ___________________________ model __________________________________, 

zwanego dalej „samochodem”.  

2. Szczegółowy opis samochodu będącego przedmiotem zamówienia, jego wyposażenie i 

specyfikacja techniczna - zawarte są w Załączniku do Umowy („Opis oferowanego 

samochodu”).  

3. W trakcie realizacji Umowy, Strony dopuszczają – po zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego – dostarczenie samochodu o lepszych parametrach technicznych od 

zaoferowanych. Zamiana parametrów technicznych nie będzie miała wpływu na zmianę 
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ceny, kosztów eksploatacji oraz na warunki gwarancji określone w ofercie Wykonawcy. 

Zmiany takie nie stanowią zmiany postanowień Umowy.  

 

§ 2 

1. Wykonawca przeniesie na własność Zamawiającego oraz wyda Zamawiającemu 

samochód w terminie do dnia 6 grudnia 2013 r. Do dnia wydania i odbioru samochodu 

przez Zamawiającego ryzyko utraty lub uszkodzenia samochodu spoczywa na 

Wykonawcy.  

2. Wydanie samochodu nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie (00-763) przy ulicy 

J. Sobieskiego 101.  

3. W terminie nie krótszym niż na 3 dni robocze przed datą wydania samochodu  

Wykonawca złoży u Zamawiającego wolne od kosztów wszelkie dokumenty samochodu 

niezbędne do rejestracji samochodu we właściwym organie komunikacji oraz do 

ubezpieczenia samochodu.  

4. Nie później niż z przekazaniem samochodu Wykonawca wyda Zamawiającemu wolną od 

kosztów instrukcję obsługi oraz książkę serwisową samochodu. Wymienione dokumenty 

muszą być wydane w formie papierowej.  

5. Wydanie samochodu potwierdzone będzie pisemnym protokołem odbioru, o którym 

mowa w § 4 ust. 2.  

 

§ 3 

1. Strony ustalają, że cena brutto (wraz z podatkiem VAT) sprzedaży  samochodu (cena za 

wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1) wynosi brutto 

_____________ zł (słownie: _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________). 

Cena wskazana w zdaniu poprzedzającym obejmuje wszystkie koszty związane z 

wykonaniem Umowy.  

2. Zapłata ceny nastąpi przelewem na podstawie faktury VAT wystawionej przez 

Wykonawcę, w terminie do 14 dni od daty złożenia faktury VAT u Zamawiającego,  

z zastrzeżeniem zapisów ust. 3.  

3. Faktura, określająca numer identyfikacyjny samochodu, o którym mowa w § 1 ust. 1, 

może być wystawiona przez Wykonawcę przed wydaniem samochodu, nie wcześniej 

jednak niż wraz z chwilą wydania dokumentów niezbędnych do rejestracji samochodu, z 

tym, że bieg terminu na zapłacenie ceny sprzedaży, o którym mowa w ust. 2, rozpoczyna 

się z dniem wydania pojazdu potwierdzonym pisemnym protokołem odbioru 

samochodu, o którym mowa w § 4 ust. 2. Brak odbioru samochodu z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy skutkuje brakiem wymagalności zapłaty za przedmiot Umowy 

niezależnie od faktu złożenia faktury u Zamawiającego. 

4. Za termin zapłaty ceny sprzedaży uważa się dzień, w którym Zamawiający polecił 

swojemu bankowi dokonanie przelewu wynagrodzenia Wykonawcy na rachunek 

bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.  

 

§ 4 

1. Wykonawca oświadcza, że samochód, o którym mowa w § 1 ust. 1:  
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1) jest fabrycznie nowy i pochodzi z bieżącej produkcji,  

2) jest wyprodukowany w najnowszej wersji w 2013 roku,  

3) jest własnością Wykonawcy,  

4) nie ma wad fizycznych ani prawnych, nie mają do niego prawa osoby trzecie, nie jest 

przedmiotem jakiegokolwiek postępowania lub zabezpieczenia,  

5) jest fabrycznie przystosowany do ruchu prawostronnego (kierownica po lewej 

stronie) i jest fabrycznie przystosowany do przewozu osób – nie jest samochodem 

adaptowanym z samochodu ciężarowego.  

2. Odbiór samochodu zostanie potwierdzony protokołem odbioru podpisanym przez 

Strony, potwierdzającym zgodność stanu technicznego oraz parametrów technicznych z 

warunkami Umowy.  

3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność samochodu, o którym mowa w § 1 ust. 

1, w dacie przekazania Zamawiającemu faktury VAT, o której mowa w § 3 ust. 3. Ryzyko 

utraty czy uszkodzenia samochodu przechodzi na Zamawiającego po dokonaniu wydania 

samochodu i podpisaniu protokołu odbioru przez Strony.  

 

§ 5 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez wyznaczania 

dodatkowego terminu, jeżeli zajdzie przynajmniej jedna z niżej wymienionych 

okoliczności:  

a) Wykonawca dostarczy samochód niezgodny z zapisami Umowy lub Załącznika do 

Umowy,  

b) Wykonawca przekroczy termin dostawy, o którym mowa w § 2 ust. 1, a opóźnienie 

przekroczy 14 dni.  

2. W przypadku opóźnienia w wydaniu samochodu w terminie, o którym mowa  

w § 2 ust. 1, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,5% wartości 

brutto samochodu, określonej w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia.  

3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa w 

ust. 1, lub odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający naliczy Wykonawcy 

karę umowną w wysokości 10% wartości brutto samochodu określonej w § 3 ust. 1.  

4. Kary umowne, o których mowa wyżej, ustalone za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

stają się wymagalne, wraz z pierwszym dniem opóźnienia.  

5. Zapłata naliczonych kar umownych, o których mowa powyżej, nastąpi na podstawie 

wystawionych przez Zamawiającego not obciążeniowych z 7-dniowym terminem 

płatności liczonym od daty wystawienia noty. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar 

umownych z wierzytelności Wykonawcy z tytułu wystawionej przez niego faktury według 

własnego wyboru.  

6. W przypadku dokonania potrącenia, o którym mowa w ust. 5 zdanie ostatnie, 

Zamawiający wystawi oświadczenie o potrąceniu, które wraz z notą, przekaże 

Wykonawcy w ciągu 7 dni od daty dokonania potracenia.  

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

wysokość kar Umownych na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym.  

8. Zapłacenie lub potrącenie kary za niedotrzymanie terminu nie zwalnia Wykonawcy  

z obowiązku dokończenia realizacji Umowy ani z żadnych innych zobowiązań Umownych.  
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§ 6 

1. Wykonawca udzieli na zakupiony samochód:  

1) ________ miesięczną gwarancję na zespoły elektryczne, elektroniczne i mechanizmy 

(łącznie z układem jezdnym, przeniesienia napędu i zawieszeniem) lub dla limitu 

przebiegu ________ km,  

2) ________ miesięczną gwarancję na powłokę lakierniczą,  

3) ________ miesięczną gwarancję na perforację nadwozia.  

Wykonawca oświadcza, że warunki i wyżej wymienione okresy gwarancji są nie gorsze 

ani nie krótsze niż aktualnie oferowane na rynku gwarancje producenta samochodu.  

2. Wykonawca wraz z samochodem przekaże Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne.  

3. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania przez upoważnionego 

przedstawiciela Zamawiającego protokołu odbioru samochodu, o którym mowa w § 4 

ust. 2.  

4. Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis gwarancyjny, na zasadach przewidzianych przez 

producenta samochodu.  

5. Reklamacje mogą być zgłaszane w całym okresie gwarancji, włącznie z wszelkimi 

przedłużeniami tego okresu.  

6. Wykonawca pokrywa koszty wszelkich napraw i wymiany części objętych gwarancją  

w okresie gwarancji. Wykonawca zobowiazany jest dokonać w/w naprawy i wymiany części  

w stacji serwisowej Wykonawcy lub wskazanej przez Wykonawcę w terminie nie 

przekraczającym 14 dni liczonych od dnia zgłoszenia reklamacji. W przypadku nie 

przystąpienia do naprawy lub wymiany części w termienie, o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym, Zamawiajacy ma prawo dokonać naprawy i wymiany na koszt i ryzyko 

Wykonawcy.  

 

§ 7 

1. Dla celów Umowy ustala się, że „siła wyższa” oznacza zdarzenia zewnętrzne, na które 

Strona Umowy nie ma wpływu, a które uniemożliwiają wykonanie zobowiązań 

wynikających z Umowy, których nie można było przewidzieć lub uniknąć, nawet w 

przypadku dołożenia przez Strony najwyższej staranności, a w szczególności takie jak: 

wojna, rozruchy, trzęsienia ziemi, pożar, eksplozja, strajk, lokaut i zamach terrorystyczny. 

2. Siła wyższa nie obejmuje zdarzeń będących wynikiem zaniedbań i niedopatrzeń, które 

Strona przy dołożeniu należytej staranności mogła przewidzieć w chwili zawierania 

Umowy lub mogła im zapobiec.  

3. Strona Umowy chcąca zgłosić roszczenia wynikające z siły wyższej ma obowiązek 

niezwłocznie powiadomić na piśmie drugą Stronę o jej wystąpieniu i przewidywanym 

terminie zakończenia jej działania, jeśli określenie takiego terminu będzie możliwe. 

4. Daty i terminy wypełnienia zobowiązań Umownych zostaną przełożone lub przedłużone 

o okres, w którym zaistniała siła wyższa. 
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§ 8 

1. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu Umowy ze strony Zamawiającego jest:  

___________________________________________.  

2. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu Umowy ze strony Wykonawcy jest:  

_________________________________________________.  

3. Zmiana osób do współpracy wymienionych w ust. 1 i ust. 2 wymaga poinformowania 

drugiej strony na piśmie. Zmiana taka nie stanowi zmiany postanowień Umowy.  

 

§ 9 

Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje 

możliwość zmiany, za zgodą obu Stron, postanowień zawartej Umowy w przypadku, gdy 

zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego bez zwiększenia ustalonej ceny.  

 

§ 10 

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają aneksu w formie pisemnej, pod rygorem 

nieważności.  

2. Zmiana siedzib Stron lub zmiana nazwy firmy Wykonawcy lub osób reprezentujących 

Strony, nie stanowi zmiany lub modyfikacji treści Umowy i staje się skuteczna wobec 

drugiej Strony po jej pisemnym zawiadomieniu. 

3. Integralną część Umowy stanowi Załącznik do Umowy – Opis oferowanego samochodu.  

4. W sprawach nie unormowanych Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa, w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 20 

czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 

908 z poźn. zm.) oraz Kodeksu Cywilnego. 

5. Do przeniesienia przez Wykonawcę wierzytelności z tytułu Umowy wymagana jest 

pisemna zgoda Zamawiającego wyrażona przed dokonaniem cesji pod rygorem 

nieważności.  

6. Spory mogące wyniknąć przy realizacji Umowy będą rozstrzygane przez Sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

7. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze 

dla Zamawiającego i  jeden dla Wykonawcy.  

 

 

Za Zamawiającego                                                                     Za Wykonawcę 

 

 

_______________________          _______________________ 

 

 

 


