
Część II SIWZ 
 

Istotne postanowienia umowy 
 

 
§1 

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa fabrycznie nowego, kompletnego, wolnego od wad 
konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych samochodu osobowego z silnikiem 
elektrycznym marki………….. model …………, opisanego szczegółowo w załączniku nr 1 do 
niniejszej umowy, stanowiącym jej integralną część.  

2. Kupujący zobowiązuje się do odebrania przedmiotu umowy oraz do zapłacenia 
Sprzedającemu ceny, o której mowa w § 2 ust. 1.  

 
§2 

1. Wartość całkowita przedmiotu umowy wynosi:……………….zł netto (słownie: ………………), 
…………….zł brutto (słownie: …………………………), w tym podatek w wysokości 23%.  

2. Za przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 Kupujący zapłaci Sprzedającemu cenę w ciągu 
14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, w tym ustrukturyzowanej 
faktury elektronicznej przesłanej za pośrednictwem platformy, o której mowa w ustawie  
z 9 listopada 2018 r.  o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 
koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, na 
rachunek bankowy nr: ………………………………  

 
§3 

Sprzedający wyda Kupującemu przedmiot umowy w terminie maksymalnie ….. dni od dnia 
podpisania umowy (zgodnie z Ofertą).  
 

§4 
1. Sprzedający zawiadomi Kupującego pisemnie z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem  

o dacie odbioru przedmiotu umowy.  
2. Strony dopuszczają zawiadomienie, o którym mowa ust. 1 w formie maila. Zawiadomienie 

należy skierować adres ………. .  
3. Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie Zamawiającego (ul. Konstruktorska 3A, 

02-673 Warszawa) w terminie, o którym mowa w ust.1. Protokół odbioru zostanie 
sporządzony w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.  

 
§5 

1. Sprzedający udziela Kupującemu na przedmiot umowy:  
- gwarancji mechanicznej - ……….. (min. 60) miesięcy lub ………. (min. 100 000) km,  

w zależności co nastąpi wcześniej,  
- gwarancji na baterie/ akumulator wysokiego napięcia -  ……….. (min. 84) miesiące lub 100 000 

km, w zależności co nastąpi wcześniej,  
Okres gwarancji liczy się od daty protokolarnego przekazania przedmiotu umowy.  
2. Szczegółowe warunki gwarancji zawarte są w książce gwarancyjnej producenta samochodu.  
 

§6 
1. Jeżeli Sprzedający opóźni się w wydaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu 

wskazanego w § 3 umowy, zapłaci karę umowną w wysokości 3 % ceny brutto, o której 
mowa w § 2 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, lecz nie więcej niż 20 % tej ceny brutto. 



2. Jeżeli opóźnienie wydania przedmiotu umowy przekroczy 5 tygodni Kupujący ma prawo 
odstąpienia od umowy z żądaniem zapłaty kary umownej w wysokości 20% ceny brutto,  
o której mowa w § 2 ust. 1, z wyłączeniem przypadków siły wyższej. Kupujący nie będzie 
zobowiązany zwrócić Sprzedającemu kosztów, jakie Sprzedający poniósł w związku  
z umową.  

3. Strony uzgadniają, że w razie naliczenia przez Kupującego kary umownej, NFOŚiGW jest 
uprawniony do potrącenia z wynagrodzenia należnego Sprzedawcy kwoty, stanowiącej 
równowartość naliczonej kary i tak pomniejszone wynagrodzenie wypłaci Wykonawcy. 

4. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość zastrzeżonej kary 
umownej Kupujący może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.  

5. Kupujący może od niniejszej umowy odstąpić w przypadku, o którym mowa w art. 145 ust. 
1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.  

6. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  
o okolicznościach je uzasadniającej.  

7. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  

 
§7 

Wszelkie zmiany umowy powinny być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności.  
 

§8 
W sprawach nie uregulowanych umową do jej postanowień stosuje się przepisy Kodeksu 
Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.  
 

§9 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron.  
 

 

ZAMAWIAJĄCY:                 WYKONAWCA:  
  
 
 
 
 
 
………………………..                                                                                           ………………………..  
 
 
 
 
Załącznik nr 1 – kopia Oferty 


