
Wzór umowy 

PROJEKT 

U M O W A 

Zawarta w dniu ................................  w Warszawie pomiędzy: 

Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów PIAP, Al. Jerozolimskie 

202, 02-486 Warszawa  

zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

1. dr inż. Jacka Frontczaka – Z-cę Dyrektora ds. Handlowych i Administracyjnych 

a 

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

na dostawę do Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP samochodu 

osobowego Forda Fokus Kombi. 

Umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia postępowania ofertowego niepodlegającego 

przepisom ustawy Pzp. 

Art.1 

Wykonawca przyjmuje od Zamawiającego zamówienie na dostawę samochodu 

osobowego określonego  w zapytaniu ofertowym z dnia 14.05.2014 oraz oświadcza, że 

spełnia on wszystkie wymagania określone w specyfikacji technicznej.  

 

Art.2 

Wykonawca na własny koszt i na własne ryzyko sprowadzi przedmiot dostawy od 

producenta, opłaci cło, podatki, transport, ubezpieczenie i wszelkie inne koszty związane 

z dostawą. 

Art.3 

Wykonawca zrealizuje dostawę zgodnie ze swoją ofertą z dnia ....  2014. 

 
 

Art. 4 

Termin dostawy strony ustalają do dnia …………………… 
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Miejsce dostawy: Salon firmowy dostawcy w Warszawie / siedziba zamawiającego al. 

Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa
*)

. 

Przez wykonanie dostawy rozumie się przekazanie Zamawiającemu przedmiotu 

zamówienia w salonie firmowym dostawcy w Warszawie / dostarczenie do siedziby 

zamawiającego al Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa
*)

, wraz z towarzyszącą 

dokumentacją oraz podpisanie protokołu odbioru. 

Art. 5 

1. Za wykonaną dostawę Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę 

Ogółem ............................... zł. (słownie ...........................................................  zł.) 

Powyższe kwoty zawierają podatek VAT. 

2. Wykonawca ma prawo wystawić fakturę po podpisaniu przez Zamawiającego 

protokołu odbioru. 

3. Zamawiający dokona przelewu na rachunek Wykonawcy w ciągu 14 od otrzymania 

faktury VAT. Zamawiający oświadcza, że posiada środki na zapłatę za dostawę objętą 

niniejszą umową. 

Art. 6 

1. Za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w Art.4  

Zamawiający może potrącić 0,5 % z kwoty określonej w Art.5 ust.1 należnej 

Wykonawcy w odniesieniu do danej części zamówienia. 

2. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania umowy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty określonej w Art. 5 ust. 1. 

3. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od realizacji umowy, Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% kwoty określonej w Art. 5 ust.1  

4. W przypadku opóźnienia zapłaty przez Zamawiającego, Wykonawca ma prawo 

naliczania odsetek ustawowych. 

5. Jeśli straty stron przekraczają wysokość kar umownych, strony mogą 

dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 

 

Art. 7 

Strony ustalają swoich przedstawicieli do kontaktów roboczych: 

Zamawiający: Jacek Frontczak 22 874 0165 

Wykonawca : ........................................  
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Art. 8 

Oferta Wykonawcy z dnia .......  2014 oraz zapytanie ofertowe z dnia 14.05.2014 

stanowią załączniki do umowy i są jej integralną częścią. 

Art. 9 

Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

Art. 10 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

*)
 niepotrzebne skreślić 

Załączniki: 

1. Oferta z dnia   na wykonanie zamówienia zgodnie z zapytaniem 

ofertowym 

Przedstawiciele stron 

Zamawiający: Dostawca: 

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

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

Warszawa dnia .................................. 


