WZÓR
Umowa Sprzedaży Nr DZP – 362 –37/2019

W dniu ……………………… r. w Warszawie pomiędzy:
Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście
26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258,
reprezentowanym przez:
a
………………………….. ……………………………………………….……………………, będącym
płatnikiem VAT, nr NIP:

, REGON: ………………………………………………zwanym dalej

Sprzedawcą, działającym na podstawie ………………………,wypis z KRS lub innego rejestru
właściwego dla Sprzedawcy, umowa konsorcjalna, pełnomocnictwo stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszej umowy, reprezentowanym przez
……………………………………………………………………………...…………………………….
w

wyniku

rozstrzygnięcia

zamówienia

publicznego

prowadzonego

w

trybie

przetargu

nieograniczonego nr DZP – 361 –37/2019 na dostawę została zawarta umowa następującej treści:
§1
1.

Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność samochodu osobowego (marka,
typ, wersja) fabrycznie nowego - rok produkcji 2019, zwanego dalej samochodem.

2.

Dokumentację, barwę, opis i wyposażenie dodatkowe samochodu określono w załączniku nr 2
do niniejszej umowy.
§2
Strony ustalają, że dostawa samochodu oraz jego wydanie, nastąpi w terminie ………….. miesięcy od
daty podpisania umowy.
§3
1. Sprzedawca dostarczy samochód do siedziby Kupującego w Warszawie przy ul. Krakowskie
Przedmieście 26/28.
2. Koszty dostawy i ubezpieczenia samochodu na czas transportu ponosi Sprzedawca.
3. Sprzedawca powiadomi pisemnie o terminie gotowości do odbioru samochodu, najpóźniej na
jeden dzień roboczy przed datą odbioru.
4. Data odbioru musi być wyznaczona w dniach pracy Kupującego w godz. 8.00 – 16.00.
5. Dostawę uznaje się za dokonaną z chwilą odebrania samochodu i podpisania protokołu odbioru.
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§4
1. Kupujący zapłaci Sprzedawcy cenę zawierającą podatek VAT określoną w formularzu oferty,
stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy w wysokości …………….. zł.
(słownie złotych: ……………………………………………………...…………………………….)
w tym:
cena netto: …………..zł. (słownie złotych: ……………………………………………………).
należny podatek VAT: ….. %, tj. …… zł. (słownie złotych: …….………………………….).
2. Cena obejmuje również koszty i opłaty związane z dostarczeniem przedmiotu zamówienia,
transportem, dokumentacją niezbędną do normalnego użytkowania.
§5
1. Należność Sprzedawcy będzie regulowana przelewem z rachunku Kupującego na rachunek
Sprzedawcy nr .................................................................., po doręczeniu prawidłowo wystawionej
faktury z załączonym protokołem odbioru.
2. Zapłata należności nastąpi przelewem na podstawie faktury wystawionej po odbiorze samochodu i
podpisaniu protokołu odbioru w terminie 30 dni od jej doręczenia.
3. Sprzedawca wystawi Kupującemu fakturę VAT na adres: Uniwersytet Warszawski, 00–927
Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.
4. Za dzień zapłaty wynagrodzenia Strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego kwotą płatności.
5. Termin zapłaty uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku nastąpi najpóźniej w ostatnim
dniu płatności.
6. Sprzedawca bez pisemnej zgody Kupującego nie może przenieść wierzytelności wynikających z
niniejszej umowy na osobę trzecią oraz dokonywać potrąceń.
7. Dokumenty wymienione w załączniku do niniejszej umowy, Sprzedawca dostarczy Kupującemu
w dniu odbioru samochodu.
§6
1. Sprzedawca zobowiązuje się zapewnić serwis gwarancyjny i pogwarancyjny Kupującemu w tym
w szczególności:
1) udziela gwarancji na samochód ………… miesięcy bez limitu przebiegu kilometrów, na
perforację nadwozia ……….. miesięcy, a na powłokę lakierniczą …….. miesięcy,
2) zobowiązuje się do usunięcia wad lub wymiany na samochód wolny od wad w terminie 14 dni
roboczych od dnia otrzymania protokołu reklamacyjnego,
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3) ponosi wszystkie koszty związane z reklamacją w okresie gwarancji, przedłuża termin
gwarancji o czas w ciągu którego na skutek wady samochodu Kupujący nie mógł z niego
korzystać.
2. Roszczenie z tytułu wad samochodu zgłosi w postaci protokołu reklamacyjnego w terminie nie
dłuższym niż 30 dni od daty ich ujawnienia.
3. Szczegółowe warunki gwarancji poza ust. 1 i 2 zostały opisane w książce gwarancyjnej pojazdu.
4. Do samochodu będzie dołączona książka gwarancyjna.
§7
1. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania niniejszej
umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie (ceny brutto), co stanowi kwotę
………......…………………….... zł
(słownie: ..............................................................................................................złotych).
Zabezpieczenie zostaje wniesione w formie: ..............................
W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w innej formie niż w
pieniądzu, zabezpieczenie musi być bezwarunkowe, płatne na pierwsze żądanie i nieodwołalne.
2. Dokument wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania niniejszej umowy stanowi załącznik
nr 4 do Umowy.
3. Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania zamówienia.
4. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania niniejszej umowy oraz
roszczeń z tytułu udzielonej rękojmi w następujący sposób :
1) 70 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30
dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego na należyte wykonane
(protokół odbioru podpisany bez zastrzeżeń)
2) 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie
roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie
okresu rękojmi za wady.
5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy z winy Wykonawcy, zabezpieczenie wraz z
powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego.
6. Strony dopuszczają możliwość potrącenia

przysługujących Zamawiającemu wierzytelności z

tytułu kar umownych także z zabezpieczenia określonego w ust 1.
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§8
1. W przypadku opóźnienia w terminie dostawy samochodu, Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę
umowną w wysokości 0,1 % ceny, za każdy dzień opóźnienia jednak nie więcej jednak niż 10 %
ceny.
2. W przypadku opóźnienia w terminie dostawy samochodu wynoszącej ponad 2 dni, Kupujący ma
prawo odstąpić od umowy, a Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 10 %
ceny.
3. Kupujący zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kar
określonych w umowie (art. 484 § 1 k.c).
4. W przypadku przekroczenia terminu o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt. 2 niniejszej umowy,
Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 0,2 % ceny za każdy dzień
opóźnienia.
§9
Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej z podaniem uzasadnienia, pod rygorem
nieważności.
§ 10
Kupujący może odstąpić od umowy w przypadku gdy:
1) wszczęto w stosunku do Sprzedawcy postępowanie likwidacyjne lub egzekucyjne,
2) nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy stosownie do
postanowień art. 145 ustawa – Prawo zamówień publicznych.

§ 11
1.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
nieważności.

2.

Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych
przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w niżej wymienionych przypadkach:
1) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego i Wykonawcy oraz innych danych ujawnionych w
rejestrach publicznych,
2) zmiany obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu zamówienia,
3) zmiana podwykonawców,
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2. Poza przypadkami opisanymi w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiający dopuszcza zmiany
postanowień umowy, w sytuacjach przewidzianych art. 144 ust. 1 pkt. 2 - 6 ustawy.
3. Niedopuszczalna jest, pod rygorem unieważnienia, istotna zmiana postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Sprzedawcy.

§ 12
1.Strony oświadczają, iż znane są im przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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.
U. UE L 119 z 04.05.2016 r., zwane dalej „RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
2.Administratorem danych osobowych jest Zamawiający.
3.Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, który nadzoruje przestrzeganie
przepisów o ochronie danych osobowych. Z inspektorem ochrony danych można
skontaktować się mailowo wysyłając wiadomość na adres: iod@adm.uw.edu.pl.
4.Zamawiający oświadcza, iż spełnił obowiązek informacyjny wobec osób uczestniczących w
realizacji zamówienia po stronie Zamawiającego w imieniu i na rzecz Zamawiającego.
5.Wykonawca oświadcza, iż spełnił obowiązek informacyjny wobec osób fizycznych od
których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji niniejszej
umowy w tym wobec podwykonawców.
6.Podstawę do przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. C RODOprzetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018).
7.Odbiorcami

danych

osobowych

będą

podmioty,

którym

udostępniona

zostanie

dokumentacja w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
8.Dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje cały czas trwania umowy.
9.Podanie danych osobowych przez Wykonawcę jest obligatoryjne i wynika z przepisów
ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
10.Zamawiający gwarantuje spełnienie wszystkich praw wynikających z RODO, mianowicie:
prawo dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, żądania
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ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
11.Jeżeli usługi objęte Umową będą wymagać dostępu do danych osobowych przez
Wykonawcę, zgodnie z art. 28 RODO, Zamawiający, dla celów wykonania umowy przez
Wykonawcę, powierzy na podstawie odrębnej umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych, Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych, w stosunku do których jest
administratorem, w celu wykonania zobowiązań wynikających z umowy, w zakresie
niezbędnym do wykonania umowy.
12.W zakresie nieuregulowanym dotyczącym przetwarzania danych osobowych zastosowanie
będą miały przepisy RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych lub inne przyszłe
regulacje odnoszące się do ochrony danych osobowych.
§ 13
Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozstrzygały właściwe Sądy dla siedziby
Kupującego.
§ 14
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 15
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Kupującego i jeden dla
Sprzedawcy.

KUPUJĄCY

SPRZEDAWCA
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Załączniki do umowy nr DZP – 362 –37/2019 z dnia …………….. r.
1. Wypis z ewidencji działalności gospodarczej, KRS lub inny właściwy dla Wykonawcy
2. Dokumentacja , wyposażenie dodatkowe i barwa.
3. Formularz oferty wykonawcy
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
5. Faktura VAT.
6. Karta pojazdu ( dostarczona najpóźniej w dniu przekazania samochodu )
7. Książka Gwarancyjna ( dostarczona najpóźniej w dniu przekazania samochodu )
8. Wyciąg ze świadectwa homologacji dopuszczający pojazd do ruchu na terytorium RP.
( dostarczona najpóźniej w dniu przekazania samochodu )
9. Instrukcja obsługi
10. Wykaz autoryzowanych stacji obsługi
11. Samochód

importowany

musi posiadać komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji

w wydziale komunikacji.
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