
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 

 

Wzór umowy 

 

UMOWA NR   OPS/BL/262/ ….. /2020 

 

zawarta dnia ……………….. 2020 r. w Warszawie pomiędzy:  

Miastem Stołecznym Warszawa,  pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481 

reprezentowanym przez: 

Panią Katarzynę Mandes-Kanarek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy 

Białołęka m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Marywilska 44C, 03-042 

Warszawa 

na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy Nr GP-OR.0052.4839.2013 z dnia  

29.10.2013 roku, zwanym w dalszej części „Zamawiającym”, 

a   

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

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

reprezentowanym przez ………………………………………………., zwanym w dalszej 

części umowy „Wykonawcą”, łącznie zwanymi Stronami.   

  

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) do niniejszej umowy nie stosuje się przepisów tej 

ustawy.  

§ 1 

Przedmiotem umowy jest dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu osobowego na 

potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy: marka / typ / 

model ………………………………. rok produkcji …………… nr nadwozia 

……………………….. o parametrach technicznych i wyposażeniu zgodnych z opisem 

przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym oraz złożoną ofertą, stanowiącą 

załącznik do niniejszej umowy. 

§ 2 

1. Termin wykonania umowy ustala się do dnia 23.12.2020 r. 

2. Odbiór samochodu odbędzie się w siedzibie (salonie) Wykonawcy.  

3. Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego o terminie dostawy z co 

najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. 

4. Z czynności odbioru samochodu Strony sporządzą pisemny protokół odbioru, który 

podpisany zostanie przez upoważnionych przedstawicieli Stron. 

5. Wykonawca gwarantuje, że wydany Zamawiającemu samochód będzie wolny od wad 

konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych oraz spełniać będzie 

warunki, o których mowa w ustawie prawo o ruchu drogowym i przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy. 

§ 3 

1. Na opisany w § 1 przedmiot Umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu następujących 

gwarancji: 

-  gwarancja na samochód/podzespoły mechaniczne - ……………… bez limitu 

kilometrów, 



-  gwarancja na powłokę lakierniczą - ……………. , 

-  gwarancja na perforację nadwozia - ………….. , zgodnie ze złożoną ofertą. 

Termin gwarancji biegnie od daty wydania pojazdu Zamawiającemu. 

2. Wraz z samochodem Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty: 

a) Książkę gwarancji pojazdu, książkę przeglądów serwisowych, 

b) Instrukcję obsługi samochodu w języku polskim, 

c) Dokumenty konieczne do zarejestrowania i ubezpieczenia pojazdu. 

3. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru pojazdu, jeżeli pojazd, który został 

przedstawiony do wydania nie posiada parametrów i cech zgodnych ze złożoną ofertą, jest 

uszkodzony, jest niekompletny, mimo próby uruchomienia nie działa lub po uruchomieniu 

nieprawidłowo działa, nie przedstawiono dokumentów w języku polskim dotyczących 

korzystania z pojazdu lub niezbędnych do jego zarejestrowania. 

 

§ 4 

Osobami uprawnionymi do reprezentowania stron w trakcie realizacji umowy są: 

-  po stronie Zamawiającego: …………………………………………………………………... 

-  po stronie Wykonawcy: ……………………………………………………………………… 

 

§ 5 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w 

kwocie netto: ………………. zł (słownie: ………………..…………...…………. złotych), 

powiększone o ……… % podatku VAT, co stanowi łączną kwotę brutto: ………………… 

zł (słownie: …………………………………………………… złotych) zgodnie ze złożoną 

ofertą. 

2. Kwota, o której mowa w ust. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec 

Zamawiającego z tytułu wykonania niniejszej umowy. 

3. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest protokół końcowy odbioru 

przedmiotu zamówienia. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 21 dni od dnia 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

4. Na fakturze jako nabywcę należy wskazać Miasto Stołeczne Warszawa adres: Plac 

Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481 jako odbiorcę i płatnika zaś:  

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, ul. Marywilska 

44C, 03-042 Warszawa. 

5. Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.  

6. Za datę zapłaty uznaje się datę wystawienia polecenia przelewu przez Zamawiającego. 

7. Fakturę należy dostarczyć do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka  

m.st. Warszawy, 03-042 Warszawa, ul. Marywilska 44C. W przypadku doręczenia faktury 

niezgodnie ze zdaniem poprzedzającym, za datę skutecznego doręczenia faktury strony 

uznawać będą datę jej wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka  

m.st. Warszawy. Wykonawca, według swojego wyboru, może dostarczyć fakturę w 

sposób opisany w zdaniu 1 lub wysłać ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną do 

Zamawiającego za pośrednictwem platformy, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 

2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na 

roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r.,  

poz. 1666). W przypadku wysyłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, 

Zamawiający wyraża zgodę na wysłanie za pośrednictwem platformy załączników do tej 

faktury stanowiących inne ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne.  



8. Prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać numer umowy, na podstawie której 

jest wystawiona. 

9. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywać płatności za wykonaną usługę z 

zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 

10. Wykonawca oświadcza, że: 

1) wskazany w fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym służącym 

wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności 

gospodarczej; 

2) figuruje w rejestrze VAT w „wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy 

VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT  

(tzw. biała lista podatników VAT), jeśli na podstawie obowiązujących przepisów 

prawa Wykonawca podlega wpisowi do niniejszej księgi podatników; 

3) w rejestrze VAT, o którym mowa w ppkt 2 wpisany jest numer jego rachunku 

bankowego. 

11. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4  pkt 

6 i art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w  

transakcjach handlowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 935 ze zm.). 

12. Każda zmiana w zakresie posiadanego statusu podatnika VAT, zmiany stawki podatkowej 

VAT wymagają aneksowania umowy. 

13. Za termin zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy uznaje się termin obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego poleceniem przelewu wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.  

 

§ 6 

1. Strony ustalają wysokość kar umownych, jakie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu w 

następujących przypadkach: 

a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy - 10 % wartości umowy brutto, o której mowa w § 5 ust. 1, 

b) w wysokości 0,5 % wartości umowy brutto, o której mowa w § 5 ust. 1, za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki, w przypadku przekroczenia terminu wydania przedmiotu 

umowy, o którym mowa w § 2 ust.1, 

c) w okresie gwarancji 0,5 % wartości umowy brutto, o której mowa w § 5 ust. 1, za 

każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w naprawie przedmiotu umowy lub  

w dostarczeniu pojazdu zastępczego. 

2. W przypadku, gdy wysokość szkody Zamawiającego przekroczy wysokość kary 

umownej określonej w ust. 1, Zamawiający może dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z 

należnego Wykonawcy wynagrodzenia, określonego w fakturze wystawionej przez 

Wykonawcę.  

 

§ 7 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem 

natychmiastowym w przypadku: 

1) niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w 

szczególności niewykonania umowy w terminie opisanym w § 2 ust. 1, 



2)  razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy 

 - w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od umowy następuje na piśmie.  

 

§ 8 

1. Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w 

rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27.04.2016 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 04.05.2016 r.), dla których Administratorem danych jest Ośrodek Pomocy Społecznej 

Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, z zastrzeżeniem zawartym w ust. 2. 

2. Zamawiający oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora danych osobowych 

określone w przepisach RODO, w zakresie danych osobowych Wykonawcy, w sytuacji w 

której jest on osobą fizyczną (w tym osobą fizyczną prowadzoną działalność 

gospodarczą), a także danych osobowych osób, które Wykonawca wskazał ze swojej 

strony do realizacji niniejszej umowy 

§ 9 

Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności 

dane go identyfikujące (gdy jest osobą fizyczną ograniczone do imienia, nazwiska 

ewentualnie imienia, nazwiska i firmy – jeżeli umowę zawiera w ramach prowadzenia 

działalności gospodarczej), przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia podlegają 

udostępnieniu w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 

(Dz.U. z 2019 r., poz. 1429 ze zm.). 

§ 10 

Wykonawca nie może dokonać cesji żadnych praw i roszczeń lub przeniesienia obowiązków 

wynikających z umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

 

§ 11 

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu 

właściwego miejscowo dla miejsca siedziby Zamawiającego. 

 

§ 12 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa 

polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego. 

§ 13 

Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej. 

 

§ 14 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 

ze stron. 

§ 15 

Załącznik do umowy – Oferta złożona przez Wykonawcę. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY          WYKONAWCA 


