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Postępowanie nr: BZP.2710.2.2002.JS 
Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

WZÓR UMOWY 

Umowa nr ………………. 

zawarta w dniu …………………. roku pomiędzy: 

Uniwersytetem Wrocławskim, z siedzibą: pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, 
Nr indentyfikacyjny NIP: 896-000-54-08, Regon 000001301 (VAT UE PL 8960005408),  
który reprezentuje: 
………………………………………………………… 
zwanym w dalszej części „Zamawiającym” 
 

oraz 
 
firmą …………………….. z siedzibą w ……………………….. przy ul. ……………………, wpisaną do 
…………………pod numerem ……………….., NIP: ………………, REGON: ………………, reprezentowaną 
przez:  
………………………………………. 
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą” 
 
 

Umowa została zawarta wg przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego 
zgodnie z art. 39, nr postępowania: …………………….. 
Zawarcie umowy nie narusza art. 7, 30 i 32 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowego nieużywanego samochodu                      
5-osobowego marki …………………………………….wyprodukowanego w ………… r. 

2. Wykonawca oświadcza, że dostarczony samochód jest fabrycznie nowy, w pełni sprawny, 
kompletny i odpowiada standardom technicznym Zamawiającego zgodnie z opisem 
przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik Nr 1 do umowy. Wykonawca oświadcza 
również, że przedmiot zamówienia jest wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych         
i wykonawczych oraz prawnych i fizycznych. 

3. Wykonawca oświadcza, że dostarczony samochód posiada homologację dopuszczającą 
pojazd do ruchu. 

 
§ 2 

1. Wykonawca dostarczy zamówiony samochód w terminie do dnia ………………………….. 
2. Wydanie pojazdu Zamawiającemu nastąpi w autoryzowanym salonie Wykonawcy we 
Wrocławiu pod adresem ……………………………………. O terminie wydania Wykonawca powiadomi 
Zamawiającego telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną co najmniej na 5 dni przed 
datą odbioru przedmiotu umowy. 

3. Odbierany pojazd będzie zaopatrzony w paliwo w ilości pozwalającej na dojazd do siedziby 
Zamawiającego. 

4. Z czynności dostawy samochodu sporządzony zostanie protokół odbioru, którego wzór 
stanowi Załącznik Nr 2 do umowy. 

§ 3 

1. Strony ustalają, że za realizację przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
wynagrodzenie zgodne z ofertą stanowiącą Załącznik Nr 3 do umowy w wysokości: 
netto ………………. zł (słownie: ………………………..……) 
VAT …………..…… zł  (słownie: ……………………………..) 
brutto ………………….. zł (słownie: …………………….……….). 
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2. Zapłata wynagrodzenia określonego w ust. 1 nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej 
faktury, po podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu odbioru. 

3. Fakturę Wykonawca wystawi na adres: 
Uniwersytet Wrocławki 
pl. Uniwersytecki 1 
50-137 Wrocław 
NIP 896-000-54-08 

4. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o statusie czynnym, posiada NIP: 
896-000-54-08. 

5. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o statusie czynnym, posiada NIP: 
……………….. 

6. Płatność realizowana będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy                        
nr …………………………………………… w terminie 21 dni od daty jej otrzymania przez 
Zamawiającego. 

7. Za dzień zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
8. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty, jakie związane są z 
dostawą samochodu, w tym m.in. opłaty homologacyjne, akcyzy itp. 

9. Wykonawca oświadcza, że podany przez niego rachunku bankowego znajduje się w 
ministerialnym wykazie podatników zarejestrowanych jako podatnik VAT. 

§ 4 

1. Wykonawca udziela na dostarczony samochód gwarancji: 
na silnik i podzespoły – ………….m-ce 
na lakier – ……………….m-ce 
na perforację nadwozia – …………….m-ce. 

2. Udzielone okresy gwarancji i rękojmi zaczynają swój bieg od dnia podpisania protokołu 
odbioru przez obydwie strony. 

3. Przez okres gwarancji wszystkie czynności wymagane do jej zachowania, a w szczególności 
konserwacja, naprawy mechaniczne, przeglądy techniczne i serwis będą wykonywane w 
autoryzowanym salonie samochodowym we Wrocławiu pod adresem ul. ……………………………. 

4. Wszelkie przeglądy i naprawy objęte gwarancją przeprowadzone będą na koszt 
Wykonawcy. 

5. Usługi związane z zapewnieniem gwarancji, a w szczególności przeglądy techniczne i 
serwis, będą realizowane zgodnie z zaleceniem producenta dostarczonego samochodu. 

6. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić rozpoczęcie napraw gwarancyjnych w ciągu 24 
godzin od chwili przyjęcia zgłoszenia o awarii przekazanej pisemnie faksem lub e-mailem 
na adres:…………………….. 

7. W przypadku 3-krotnego uszkodzenia tego samego podzespołu, Wykonawca wymieni 
samochód na nowy wolny od wad. 

8. Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kartę gwarancyjną, 
kartę pojazdu oraz świadectwo homologacji (w jęz. polskim). 
 

§ 5 
 

1. Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminu realizacji zamówienia, Zamawiający będzie miał 
prawo żądać kary umownej w wysokości 0,1 % wartości brutto umowy za każdy dzień 
opóźnienia; w przypadku opóźnienia trwającego ponad 14 dni Zamawiającemu przysługuje 
prawo odstąpienia od umowy i obciążenia Wykonawcy karami umownymi. 

2. W przypadku natychmiastowego rozwiązania lub odstąpienia Zamawiającego od umowy      
z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca oraz natychmiastowego rozwiązania 
lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wartości brutto 
umowy. 

3. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy z powodu okoliczności, za które 
odpowiada Zamawiający, zapłaci on Wykonawcy karę umowną w wysokości 5 % wartości 
brutto umowy. 

4. W przypadku opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy 
lub w okresie gwarancji i rękojmi, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną          
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w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia 
ustalonego przez strony na usunięcie wad. 

5. W razie nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w ustalonym terminie, Wykonawca 
ma prawo żądać zapłaty odsetek za opóźnienie w wysokości ustawowej.  

6. W razie powstania szkody przewyższającej zastrzeżone kary umowne Zamawiający ma 
prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkody rzeczywiście 
poniesionej. 

§ 6 

Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz osoby 
trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

§ 7 

1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje stosowną wiedzą, odpowiednią bazą i środkami do 
wykonania przedmiotu niniejszej umowy oraz że jest upoważniony, zgodnie z prawem, do 
dostarczenia przedmiotu umowy i w tym zakresie nie narusza jakichkolwiek praw osób 
trzecich. 

2. W przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią jakichkolwiek roszczeń do przedmiotu umowy 
Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt podjąć działania prawne zmierzające do ochrony 
Zamawiającego oraz do zwrotu wszelkich kosztów, jakie Zamawiający byłby zobowiązany 
zapłacić osobie trzeciej z tytułu naruszenia jej praw. 

    § 8 

1. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianach formy prawnej 
prowadzonej działalności, wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego lub 

upadłościowego, o   zmianie adresu siedziby firmy ewentualnie o zmianie adresu jej 

właściciela w okresie obowiązywania umowy, oraz nie zakończonych rozliczeń z niej 

wynikających pod rygorem skutków prawnych wynikłych z powodu nie przekazania 

powyższych informacji oraz uznania za doręczoną korespondencję wysłaną na ostatni adres 

wskazany przez Wykonawcę. 

2. Wszelka korespondencja w sprawach związanych z niniejszą umową powinna być 
kierowana na niżej podane adresy Stron: 

 

      Dla Wykonawcy           ………………………………….. 

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

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

                                

 Dla Zamawiającego:          Uniwersytet Wrocławski 

         pl. Uniwersytecki 1 

         50-137 Wrocław        

         
    § 9 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

  § 10 

Zamawiający może odstąpić od umowy w razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 

wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy. 
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  § 11 

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obie 

strony pod rygorem nieważności. Istotne zmiany mogą być dokonane w następujących 

przypadkach: 

a) w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej 
należnego podatku VAT dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia brutto Wykonawcy,       

o którym mowa w § 3 ust. 1; 

b) zmiany adresów określonych w § 8 ust. 2. 
 

§ 12 

Ewentualne spory wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy będą 

rozstrzygane polubownie, a jeżeli to nie będzie możliwe, to rozstrzygać je będzie sąd 

powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 13 
Wykonawca zobowiązuje się, że wszystkie osoby realizujące w imieniu Wykonawcy umowę 

zapoznają się z klauzulami informacyjnymi dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, 

stanowiącymi Załącznik Nr 4 do umowy. 

 
§ 14 

 
Umowa niniejsza została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 egz. 

otrzymuje Wykonawca, a 2 egz. Zamawiający. 

§ 15 
Integralną częścią umowy są załączniki:  

Załącznik Nr 1 – opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik Nr 2 – protokół odbioru 

Załącznik Nr 3 - oferta Wykonawcy 

Załącznik Nr 4 – klauzule informacyjne 

 

 

 

 

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

                        Zamawiający                                                  Wykonawca 

 

 

 

 

 

 


