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UMOWA NR CWR/UM/       /2020 

zawarta w dniu …………………...2020 r. w Warszawie  

pomiędzy: 

Miastem Stołecznym Warszawa z siedzibą w Warszawie, Plac Bankowy 3/5,  

NIP: 5252248481, REGON: 015259640, reprezentowanym przez: Pana Jarosława Adamczuka – 

Dyrektora Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” działającego na podstawie 

pełnomocnictwa GP-OR.0052.617.2016 z dnia 29.02.2016 r. udzielonego przez Prezydenta  

m. st. Warszawy, 

zwanym dalej: Zamawiającym, 

a 

……………….. z siedzibą w ……………. ……………  

KRS: ………………….., NIP: ………………………..,    REGON: …………. 

reprezentowaną przez : ……………………………..………………..…..……………….. 

zwanym dalej: Wykonawcą. 

zwane dalej Stronami, a osobno Stroną, 

 

zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia  

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”. 

Umowa została zawarta w związku z działalnością Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” 

z siedzibą w Warszawie, ul. Stara 4, 00-231 Warszawa. 

 

§ 1 

1. Przedmiotem Umowy jest sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego samochodu elektrycznego typu 

Furgon rocznik 2020 na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”.  

2. Przedmiot Umowy będzie realizowany w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu 

elektrycznego na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

(dalej „SIWZ”) oraz Oferta Wykonawcy. 

4. Przedmiot Umowy będzie realizowany z należytą starannością, zgodnie z SIWZ oraz Ofertą 

Wykonawcy, która nie podlega zmianom i stanowi załącznik do Umowy (załącznik nr 2).  

5. Wykonawca, oświadcza, że samochód elektryczny będący przedmiotem Umowy: 

a. jest fabrycznie nowy, niezarejestrowany, sprawny technicznie, wolny od jakichkolwiek wad  

i praw osób trzecich, w stanie kompletnym i zdatnym do używana, tj. gwarantującym używanie 
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go zgodnie z przeznaczeniem bez dokonywania dodatkowych zakupów elementów  

i akcesoriów;  

b. jest dopuszczony do obrotu i stosowania w krajach Unii Europejskiej; 

c. spełnia parametry techniczne określone w SIWZ TOM II Opis przedmiotu zamówienia, 

stanowiącej załącznik do Umowy, 

d. zostanie dostarczony wraz ze wszystkimi deklaracjami i dokumentami niezbędnymi do 

dochodzenia uprawnień z tytułu gwarancji oraz instrukcjami w języku polskim.  

6. Strony zobowiązują się do wzajemnej współpracy, niezbędnej do prawidłowego wykonania 

przedmiotu Umowy. Każda ze Stron zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia drugiej 

Strony o zajściu okoliczności mogących spowodować niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

przedmiotu Umowy. 

7. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim personelem i odpowiednimi środkami 

gwarantującymi profesjonalną realizację przedmiotu Umowy. 

8. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia umownego, zobowiązuje się do zabezpieczenia 

dostarczonego samochodu na czas dostawy, tak, aby dostarczyć go w należytym stanie. 

Odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody, powstałe do chwili wydania Zamawiającemu 

przedmiotu Umowy ponosi Wykonawca. 

§ 2 

1. Wykonawca udziela na przedmiot Umowy gwarancji1: 

a) na pojemność akumulatora - na ……… lat; 

b) na standardowe elementy samochodu – na ……. lat; 

c) na elementy napędu elektrycznego – na …… lat; 

d) na perforację karoserii / nadwozia – na …. lat,  

liczonej od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag przez Zamawiającego: 

2. Okres gwarancji ulega każdorazowemu przedłużeniu o czas usuwania usterek i wad. 

3. Gwarancja obejmuje w szczególności wszystkie wykryte podczas eksploatacji wady, powstałe lub 

ujawnione w czasie prawidłowego użytkowania. 

4. W ramach udzielonej przez siebie gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się nieodpłatnie do 

usunięcia wad i usterek przedmiotu umowy, w szczególności wad technicznych, technologicznych, 

materiałowych, przy wykorzystaniu nowych elementów i części, lub wymiany przedmiotu umowy 

na nowy, wolny od wad, według wyboru Zamawiającego i w terminie przez niego wyznaczonym, z 

zastrzeżeniem ust. 15 i 16. 

5. Naprawy w ramach gwarancji Wykonawcy będą wykonywane w miejscu użytkowania przedmiotu 

Umowy, przez osoby posiadające upoważnienie Wykonawcy, producenta lub autoryzowanego 

 
1 Zgodnie z deklaracją Wykonawcy w Ofercie 
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przedstawiciela producenta, chyba że charakter naprawy wymaga jej wykonania w innym miejscu. 

W przypadku konieczności wykonania naprawy w innym miejscu, Wykonawca zapewni 

nieodpłatny odbiór przedmiotu Umowy, lub jego części od Zamawiającego, dostarczenie do 

miejsca naprawy oraz dostarczenie wolnego od wad przedmiotu Umowy do miejsca wskazanego 

przez Zamawiającego.  

6. Usuwanie wad następować będzie z wykorzystaniem urządzeń, materiałów i narzędzi 

zapewnionych przez Wykonawcę.  

7. Wadliwe części wymienione w ramach gwarancji stają się własnością Wykonawcy, który 

zobowiązuje się do ich odbioru od Zamawiającego oraz utylizacji, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

8. W przypadku wymiany części, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia karty gwarancyjnej, 

jeżeli ich producent udziela odrębnej gwarancji, wraz z jej ewentualnym tłumaczeniem na język 

polski.        

9. W przypadku naprawy lub wymiany przedmiotu Umowy na nowy, okres gwarancji biegnie na nowo 

od chwili dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad i jego odbioru bez uwag przez 

Zamawiającego. Jeżeli naprawa polegać będzie na wymianie elementu, gwarancja biegnie na nowo 

w odniesieniu do wymienionego elementu.  

10. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia napraw przedmiotu Umowy w ramach gwarancji 

Wykonawcy wyłącznie przez producenta przedmiotu Umowy, oficjalnego przedstawiciela 

producenta przedmiotu Umowy lub serwisu posiadającego na dzień wykonania naprawy 

autoryzację producenta. Zamawiający może żądać dokumentu potwierdzającego dokonanie 

naprawy przez podmioty określone w zadaniu pierwszym, wyznaczając termin. 

11. W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

Zamawiającemu wykaz autoryzowanych punktów serwisowych, w których będą realizowane 

naprawy dostarczonego przedmiotu Umowy, wraz z danymi teleadresowymi. 

12. Wszelkie naprawy przedmiotu Umowy lub jego elementów winny być dokonane z zachowaniem 

co najmniej pierwotnych parametrów przedmiotu Umowy. Jeżeli wymiana przedmiotu umowy na 

zgodny z ofertą i Umową lub jego doprowadzenie do stanu zgodnego z ofertą i Umowa nie jest 

możliwe z przyczyn obiektywnych, w szczególności z powodu zaprzestania produkcji przedmiotu 

Umowy, Wykonawca może dostarczyć przedmiot Umowy o specyfikacji technicznej 

odpowiadającej co najmniej wymaganiom wynikającym z Umowy. 

13. Rozbudowa lub wymiana części w przedmiocie Umowy przez Zamawiającego na lepsze, 

dokonywana we własnym zakresie, nie może powodować utraty uprawnień Zamawiającego  

z tytułu gwarancji, chyba że została przeprowadzona z naruszeniem podstawowych zasad 

obowiązujących przy tego typu czynnościach. 
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14. Zamawiający może korzystać z uprawień z tytułu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę 

niezależnie od gwarancji udzielonej przez producenta przedmiotu Umowy i niezależnie od rękojmi.      

15. Wykonawca w ramach gwarancji zobowiązuje się przystąpić do usunięcia wady lub usterki w 

przeciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia dokonanego przez Zamawiającego drogą mailową na 

adres wskazany w § 6 ust. 4. 

16. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wady lub usterki nie później niż w ciągu 14 dni od 

momentu zgłoszenia dokonanego przez Zamawiającego drogą mailową na adres wskazany w § 6 

ust. 4, z zastrzeżeniem sytuacji opisanych w § 6 ust. 2. 

17. Okres rękojmi na przedmiot Umowy wynosi 24 miesiące. 

18. Dostarczony przedmiot Umowy musi spełniać wymagania jakościowe potwierdzone przez 

producenta w systemie pełnego zapewnienia jakości, stosowanego podczas projektowania  

i  produkcji. 

 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu Umowy na własny koszt  

i ryzyko, na warunkach określonych w niniejszej Umowie, w ramach ryczałtowego wynagrodzenia, 

o którym mowa w § 5 ust. 1. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przedmiot Umowy, w tym jego ubezpieczenie na okres 

transportu. 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia zgodnie z warunkami określonymi przez 

Zamawiającego w SIWZ i załącznikach do SIWZ, ofertą stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej 

Umowy, w następującym terminie, z uwzględnieniem ust. 2: nie później niż 29.12.2020 r.  

2. Strony ustalają, że dostawa przedmiotu Umowy do Zamawiającego nastąpi w terminie 3 dni 

roboczych od daty telefonicznego ustalenia dostawy z Zamawiającym, nie później jednak niż  

w terminie końcowym wskazanym w ust. 1. 

§ 5 

1. Całkowite wynagrodzenie za należycie wykonany przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną ofertą 

wynosi:  

netto: ……………….. zł (słownie: ……. 0/100 zł netto) 

podatek VAT (…..%): …………… zł 

brutto: ………………. zł (słownie: …. 00/100 zł brutto) 

2. Wykonawca nie ma prawa bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osobę 

trzecią wierzytelności z tytułu przysługującego mu na podstawie niniejszej Umowy wynagrodzenia, 

w tym wynagrodzenia, które nie jest jeszcze wymagalne. Powyższy zakaz dotyczy także praw 
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związanych z wierzytelnością, w szczególności roszczeń o zaległe odsetki – art. 509 Kodeksu 

cywilnego.  

3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, zostanie zapłacone w oparciu o fakturę, która 

zostanie wystawiona po zakończeniu i odebraniu przedmiotu Umowy, dokonanym na podstawie 

protokołu odbioru końcowego bez uwag Zamawiającego. 

4. Fakturę należy wystawić na Miasto Stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 

525-22-48-481, natomiast odbiorcą faktury i płatnikiem będzie Centrum Wspierania Rodzin 

„Rodzinna Warszawa”, 00-231 Warszawa, ul. Stara 4. Na fakturze należy wskazać zarówno 

Nabywcę jak i Odbiorcę oraz numer umowy, na podstawie której jest wystawiona. 

5. Wykonawcy nie przysługuje żadne inne roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie, nieprzewidziane 

w umowie, ani roszczenie o zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonaniem umowy 

6. Należność z tytułu wykonania przedmiotu umowy zostanie uiszczona przelewem na rachunek 

bankowy nr……………………………………………………………………………………., w terminie 21 dni od dnia 

doręczenia poprawnie wystawionej faktury w sposób określony w ust. 7, po uprzednim 

sprawdzeniu faktury przez Zamawiającego pod względem merytorycznym i rachunkowym. 

7. Wykonawca wystawi i doręczy Zamawiającemu fakturę papierową albo ustrukturyzowaną fakturę 

elektroniczną najpóźniej do dnia 30 grudnia 2020 r. Faktura papierowa powinna być doręczana do 

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”, ul. Stara 4, 00-231 Warszawa. 

Ustrukturyzowana faktura elektroniczna powinna zostać doręczona Zamawiającemu drogą 

elektroniczną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zgodnie  z ustawą z dnia 9 listopada 

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

budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prawnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666). 

8.  W przypadku doręczenia faktury papierowej niezgodnie z ust. 7, za datę skutecznego doręczenia 

faktury Strony będą uznawać datę jej wpływu do Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna 

Warszawa” ul. Stara 4, 00-231 Warszawa. W tym przypadku dopiero od daty skutecznego 

doręczenia rozpocznie bieg termin zapłaty określony w ust. 6. 

9. Za datę zapłaty Strony ustalają dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi polecenie 

przelewu na rachunek Wykonawcy. 

10. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności z tytułu wykonania przedmiotu Umowy  

z zastosowaniem mechanizmu  podzielności płatności. 

11. Wykonawca oświadcza, że rachunek Wykonawcy, o którym mowa w ust. 6, jest rachunkiem 

rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego 

działalności./* 

/*dot. jedynie Wykonawcy będącego osobą fizyczną, która prowadzi działalność gospodarczą. 

§ 6 

1. Odbioru przedmiotu Umowy dokona przedstawiciel Zamawiającego, o którym mowa w ust. 3. 
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2. Potwierdzeniem odbioru przedmiotu Umowy przez Zamawiającego będzie końcowy protokół 

odbioru bez uwag podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy stanowiący 

załącznik do faktury. W przypadku stwierdzenia w protokole niezgodności z Umową lub wad 

fizycznych przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany na swój koszt i ryzyko 

wadliwych części na wolne od wad fizycznych w terminie następnych 5 dni roboczych, nie później 

jednak niż w terminie końcowym określonym w § 4 ust. 1. 

3. Osobą odpowiedzialną za odbiór przedmiotu Umowy ze strony Zamawiającego 

jest:………………………………………………..  – tel. ………………………..…..,  

e-mail …………………………….. 

4. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za dostawę przedmiotu Umowy jest:    

……………………………..……………………...– tel. ………………………..….….,  

e-mail ……………………. 

 ……………………………..……………………...– tel. ………………………..….….,  

e-mail ……………………….. 

5. Zmiana osób wskazanych w ust. 3 lub 4 nie wymaga sporządzania aneksu. W przypadku zmiany 

osoby, o której mowa w ust. 3 lub 4, Strona, która dokonuje zmiany, zobowiązana jest do 

poinformowania o tym fakcie w formie pisemnej drugiej ze Stron, nie później niż 3 dni od daty 

dokonania zmiany. W przypadku nie wykonania tego obowiązku, Strona, która nie otrzymała 

takiej informacji, nie ponosi tego negatywnych skutków. 

§ 7 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 

a) w przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu Umowy w terminie końcowym, o 

którym mowa w § 4 ust. 1 -  w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 

ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;  

b)  w przypadku nieprzystąpienia do usunięcia wady lub usterki w terminie wskazanym w § 2 ust. 

15  - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia; 

c) w przypadku przekroczenia czasu na usunięcie wady lub usterki, określonego w § 2 ust. 16 -  

w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia; 

d)  w przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia przez Wykonawcę lub Zamawiającego od 

Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 5 ust. 1. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu 

cywilnego. 
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3. Naliczone kary umowne wynikające z ust. 1 Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

4. Maksymalna łączna wysokość kary umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto,  

o którym mowa w § 5 ust. 1. 

5. Odstąpienie od umowy, jej wygaśnięcie lub rozwiązanie nie wyłącza prawa Zamawiającego do kar 

umownych ustalonych zgodnie z jej postanowieniami. 

§ 8 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy, w całości lub w części, gdy  

Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy w terminie końcowym wskazanym w § 4 ust. 1. 

Zamawiający w takim wypadku może odstąpić od Umowy w ciągu 7 dni liczonych od dnia 

następnego po upływie terminu końcowego, powiadamiając Wykonawcę o zaistniałym fakcie. Dla 

zachowania terminu do odstąpienia wystarczające jest nadania przesyłki pocztowej przed jego 

upływem. 

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający 

może odstąpić od Umowy w ciągu 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

powiadamiając Wykonawcę o zaistniałym fakcie.  

3. Zamawiający ma prawo rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, w 

przypadku gdy Wykonawca naruszy istotne postanowienia Umowy, w szczególności gdy 

dostarczony przedmiot Umowy, mimo wykorzystania drogi określonej w  § 6 ust. 2, jest nadal 

niezgodny ze złożoną ofertą. 

4. Odstąpienie od Umowy i rozwiązanie Umowy może nastąpić jedynie w formie pisemnej, pod 

rygorem nieważności. 

§ 9 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postawień umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jedynie w przypadkach określonych w art. 144 

ust. 1 pkt 2 – 6 ustawy.  

2. Zgłoszenie konieczności zmian przez Stronę następuje w postaci pisemnego wniosku wraz  

z uzasadnieniem faktycznym i prawnym. Strona, do której skierowano wniosek o zmianę Umowy  

w terminie 7 dni od otrzymania wniosku dokona jego analizy a w przypadku uznania, że wniosek 

jest zasadny Strony przystąpią do negocjacji w zakresie zmiany Umowy. 

3. Dokonanie zmian Umowy w trybie określonym w niniejszym paragrafie wymaga zgody 

Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o dokonanie tych zmian. 

 

§ 10 
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1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego 

oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Sprawy sporne mogące powstać na tle niniejszej Umowy, nierozwiązane w sposób polubowny, 

będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Adresy do doręczeń: 

Zamawiający: Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” ul. Stara 4, 00-231 Warszawa; 

Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. W przypadku zmiany adresu Strony, w tym adresu do doręczeń, Strona ta zobowiązana jest do 

poinformowania w formie pisemnej drugiej ze Stron o fakcie wystąpienia takiej zmiany, nie później 

niż 3 dni od daty dokonania zmiany. W przypadku nie wykonania tego obowiązku Strona, która nie 

przekazała powyższej informacji, ponosi wszelkie tego konsekwencje, w tym zwłaszcza uznanie za 

skuteczne doręczenie wszelkich przesyłek skierowanych pod poprzedni adres. Zmiana adres Strony 

nie wymaga sporządzania aneksu. 

5. Wszelkie zmiany, uzupełnienia i oświadczenia składane w związku z niniejszą Umową wymagają 

formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem przypadków,  

w których Umowa nie wymaga formy pisemnej lub postaci aneksu. 

6. 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 i firmy), 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). 

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

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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., dalej: RODO), dla których Administratorem danych 

osobowych jest Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”, z zastrzeżeniem zawartym w 

ust. 8. 

8. Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” 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 prowadzącą 

działalność gospodarczą), osób reprezentujących Wykonawcę przy zawieraniu umowy, a także 

danych osobowych osób, które Wykonawca wskazał ze swojej strony do realizacji niniejszej 

umowy. 
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9. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, 

jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

Załączniki: 

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia TOM I-III wraz z załącznikami; 

2. Oferta Wykonawcy z dnia ……..2020 r.; 

4. Pismo zawiadamiające o wyborze Wykonawcy; 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                             WYKONAWCA:  

 

 

..............................                       .............................. 

    


