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Załącznik nr 7 do SIWZ 
UMOWA nr ……………… 

 
 

zawarta w dniu………………w Radomiu  pomiędzy: 
1.  Muzeum im. Jacka Malczewskiego, Rynek 11, 26-600 Radom 
REGON 000592584 ; NIP 796-007-85-13 
zwanym dalej Zamawiającym 
reprezentowaną przez:. 
Adama Zielezińskiego  –  Dyrektora 
Alicję Piwarską – Główną Księgową 
a 
2. …………………………z siedzibą …………………… NIP …………….., REGON……………., 
posiadającą/ym  wpis do CEIDG/KRS pod Nr……….. .reprezentowaną/ym przez:  
-……………………, 
zwanym dalej „Wykonawcą”  
 
Umowa zawarta po przeprowadzeniu postępowania prowadzonego na podstawie art. 39 ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r.,  poz. 1986 ze zm.) 

 
§ 1 

 
1. Przedmiotem umowy jest dostawa nowego wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2019 r., 
samochodu dostawczego,  przystosowanego do przewozu dzieł sztuki, na potrzeby Muzeum im. 
Jacka Malczewskiego w Radomiu, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia 
stanowiącym załącznik nr 1 do umowy oraz formularzem oferty Wykonawcy z dnia _______ 
stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. 
2.  Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności przeniesienie na Zamawiającego prawa 
własności i dostawa przedmiotu umowy określonego w ust. 1. 
3.  Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy określony w ust. 1 jest fabrycznie nowy, kompletny,  
a także wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych i praw osób trzecich oraz spełnia wszystkie 
określone prawem i umową wymagania. 
4.  Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikację, wiedzę i umiejętności techniczne niezbędne do 
realizacji przedmiotu umowy.  
 

§ 2 
 
 
1.  Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy w terminie _______dni 
kalendarzowych od dnia zawarcia niniejszej umowy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na 
terenie miasta Radomia. 
2.  Wykonawca zobowiązany jest również, w terminie określonym w ust. 1, do dostarczenia wszystkich 
wymaganych prawem dokumentów w języku polskim wraz z kompletem kluczyków w ilości określonej 
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 
3.  Wykonawca zobowiązany jest przekazać wraz z samochodem dokumentację niezbędną do 
rejestracji pojazdu przez Zamawiającego, w tym książkę pojazdu oraz wymagane świadectwo 
homologacji, dokumentację techniczną zawierającą m.in. schematy instalacji elektrycznych, instrukcję 
obsługi pojazdu i zamontowanych urządzeń oraz dokument gwarancji (kartę gwarancyjną). Gwarancja 
obowiązuje od daty podpisania przez obie Strony bezusterkowego protokołu odbioru.  
4.  Wykonawca powiadomi osobę wyznaczoną do współpracy ze strony Zamawiającego w ramach 
realizacji umowy, w trybie zawiadomienia drogą mailową na adres e-mail określony w § 3 ust. 6 pkt 1, 
o gotowości realizacji przedmiotu umowy na  minimum 3 dni robocze, przed planowanym terminem 
realizacji przedmiotu umowy. Za dni robocze uważa się dni do od poniedziałku do piątku  
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 
5.  Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy w dniach i godzinach pracy 
Zamawiającego, po uprzednim ustaleniu konkretnego terminu dostawy z osobą wyznaczoną do 
współpracy ze strony Zamawiającego w ramach realizacji umowy, o której mowa w § 3 ust. 6 pkt 1. 
6.  Wykonawca ponosi koszty i pełną odpowiedzialność za transport przedmiotu umowy do siedziby 
Zamawiającego, jego załadunek i rozładunek. 
7.  Wszystkie koszty, związane z cłem, opłatami i podatkami obowiązującymi na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej w dniu odbioru przedmiotu umowy, ponosi Wykonawca. 
 
 



 - 2 - 

 
  

§ 3 

 
1.  Odbiór przedmiotu umowy przez Zamawiającego nastąpi na podstawie protokołu odbioru. Wzór 
protokołu odbioru stanowi załącznik nr 3 do umowy.  

2.  Przystąpienie przez Zamawiającego do odbioru przedmiotu umowy winno nastąpić nie później niż  
w ciągu 3 dni roboczych od daty powiadomienia przez Wykonawcę o gotowości realizacji przedmiotu 
umowy, o którym mowa w § 2 ust. 4.  

3.  Protokół odbioru przedmiotu umowy zostanie podpisany przez wyznaczonych do współpracy  
w ramach realizacji umowy przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy.  

4.  Protokół odbioru, o których mowa w ust. 1, sporządzony zostanie w dwóch jednobrzmiących 
egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy.  

5.  Do czasu podpisania protokołu odbioru za dostarczony do Zamawiającego przedmiot umowy 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca.  

6.  Strony ustalają, że osobami wyznaczonymi do współpracy w ramach realizacji umowy są:  

1) ze strony Zamawiającego: _________, tel. _________, e-mail: _____________;  

2) ze strony Wykonawcy: ____________, tel. _________, e-mail: _____________ .  

7.  Zmiana osoby wyznaczonej do współpracy, o której mowa w ust. 6, ze strony Zamawiającego lub 
Wykonawcy wymaga poinformowania o tym fakcie drugiej strony, w trybie zawiadomienia drogą 
mailową lub na adres korespondencyjny wskazany w ust. 8  i nie stanowi zmiany umowy.  

8.  Strony ustalają następujące adresy do korespondencji:  

1) Zamawiający: ________________________;  

2) Wykonawca: _________________________ .  

9. Strony zobowiązane są do wzajemnego powiadomienia o każdej zmianie adresu do korespondencji, 
o którym mowa w ust 8. Powiadomienie winno być pod rygorem nieważności dokonane w formie 
pisemnej i doręczone stronie osobiście za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym za 
zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Powiadomienie jest skuteczne od chwili jego otrzymania przez 
stronę, do której jest adresowane lub w przypadku wysłania listem poleconym, 14-go dnia od daty 
otrzymania pierwszego awizo przez odbiorcę.  

10.Zaniechanie obowiązku, o którym mowa w ust. 10 powoduje, że pismo wysłane na adres wskazany 
ust. 8 pkt 1 lub 2 uznaje się za doręczone.  

 
§ 4 

 
1.  Zamawiający może odmówić odbioru całości lub części przedmiotu umowy z powodu wad 
(przedmiot umowy posiadający wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność, został wydany  
w stanie niekompletnym, nie posiada użyteczności zgodnie z przeznaczeniem) lub niezgodności  
z umową (przedmiot umowy nie jest zgodny ze szczegółowym opisem przedmiotu umowy 
stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, brakuje dokumentów lub akcesoriów).  

2.  Stwierdzenie wad lub niezgodności, o których mowa w ust. 1, podczas odbioru przedmiotu umowy, 
skutkuje odstąpieniem od dalszego odbioru danej części przedmiotu umowy.  

3.  O stwierdzonych wadach lub niezgodnościach, Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawcę, 
który zobowiązany będzie do ich usunięcia lub wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad lub 
niezgodności, w terminie nie dłuższym niż 7 dni  roboczych od daty poinformowania Wykonawcy.  

 

§ 5 
 

1.  Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1, na okres: 

1)______ miesięcy gwarancji mechanicznej – zgodnie ze złożoną ofertą; 

2) ______ miesięcy gwarancji na perforację nadwozia – zgodnie ze złożoną ofertą; 

3) ______ miesięcy gwarancji na urządzenia i instalacje chłodnicze – zgodnie ze złożoną ofertą. 

2.  Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru, o którym mowa  
w § 3 ust. 1. 

3.  Wykonawca dostarczy Zamawiającemu warunki gwarancji wraz z dostawą przedmiotu umowy. 

4.  Zamawiający, w przypadku stwierdzenia wad (również ukrytych) otrzymanego przedmiotu umowy  
w okresie gwarancji, może pozostawić go do dyspozycji Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego, 
niezwłocznie i pisemnie powiadamiając o stwierdzonych wadach. Wykonawca zobowiązany będzie do 
ich usunięcia lub wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad lub niezgodności, w terminie nie 
dłuższym niż 7 dni roboczych od daty poinformowania Wykonawcy. 
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5.  W przypadku, gdy termin usunięcia stwierdzonych wad przekroczy termin określony w ust. 4, 
Wykonawcy przekaże Zamawiającemu na czas naprawy, na swój koszt, samochód zamienny, wolny 
od wad i o nie gorszych parametrach technicznych. 

6.  W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę na czas naprawy samochodu zamiennego, zgodnie  
z zapisem ust. 5, kara umowna za opóźnienie, o której mowa w § 7 ust. 3 umowy, nie jest naliczana. 

7.  Jeżeli Wykonawca w ramach gwarancji wymienił Zamawiającemu samochód na wolny od wad, 
termin gwarancji biegnie na nowo od chwili jego dostarczenia. W pozostałych przypadkach termin 
gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady przedmiotu umowy objętego 
gwarancją Zamawiający nie mógł z niego korzystać. 

8.   Gwarancja nie ogranicza uprawnień z tytułu rękojmi, przeciwne zastrzeżenie w gwarancji jest 
nieważne.  

9.  Strony wydłużają termin trwania rękojmi, do końca upływu najdłuższego terminu gwarancji.  

 

§ 6 
 
1.   Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy (wartość umowy) zostało 
ustalone na łączną kwotę brutto (z VAT) ___________ zł (słownie:_________________________). 

2.  Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy, przelewem 
na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT, w terminie 21 dni od daty otrzymania 
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

3.  Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT jest podpisanie protokołu odbioru,  
o którym mowa w § 3 ust. 1. 

4.  Za datę dokonania płatności strony będą uważały datę przekazania przez Zamawiającego 
polecenia do banku prowadzącego jego rachunek. 

5.  Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT. 

6.  Wykonawca wystawi fakturę VAT nie później niż 3 dni robocze  od daty podpisania protokołu 
odbioru.  

 
§ 7 

 
1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia brutto 
określonego w § 6 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, w stosunku do terminu dostawy 
przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1.  

2.  Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia 
przez Zamawiającego lub Wykonawcę w całości od umowy lub jej rozwiązania,  
z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 20% wynagrodzenia brutto 
określonego w § 6 ust. 1. 

3.  Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,5% wynagrodzenia 
brutto określonego w § 6 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wady lub 
niezgodności przedmiotu umowy, w stosunku do terminu, o którym mowa w § 4 ust. 3 lub § 5 ust. 4.  

4.  Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar 
umownych na zasadach określonych przepisami kodeksu cywilnego.  

5.  Wykonawca oświadcza, nie uważa zastrzeżonych kar umownych za rażąco wygórowanie i że 
wyraża zgodę na potrącenie kar umownych ze wszystkich swoich wierzytelności względem 
Zamawiającego, w tym z należnego mu wynagrodzenia.  

6.  W przypadku jeśli potrącenie, o którym mowa w ust. 5 nie jest możliwe, Zamawiający wezwie 
Wykonawcę do zapłaty kary umownej wyznaczając termin dokonania zapłaty na 14 dni od daty 
doręczenia wezwania do jej zapłaty.  

7.  Niezależnie od sposobu rozliczania kar umownych, Zamawiający wystawi Wykonawcy notę 
księgową (obciążeniową) na kwotę należnych kar umownych.  

 
§ 8 

 
1.  Strony postanawiają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy w trybie 
natychmiastowym (bez wypowiedzenia), w szczególności gdy:  
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1) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub majątku za pomocą, którego Wykonawca 

wykonuje przedmiot umowy przez podmioty i osoby trzecie na mocy orzeczenia właściwego 
organu;  

2) Wykonawca dopuszcza się opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy trwającej dłużej niż 21 dni 
kalendarzowych.  

2.  Postanowienia ust. 1 nie ograniczają prawa Zamawiającego do rozwiązania umowy lub odstąpienia 
od umowy w innych przypadkach wskazanych w przepisach obowiązującego prawa, w szczególności 
postanowieniach Kodeksu cywilnego.  
3.  W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  
4.  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, jej wypowiedzeniu lub o jej rozwiązaniu dla swej ważności 
wymaga zachowania formy pisemnej.  

5.  W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy, Zamawiający nie traci uprawnienia do 
naliczania kar umownych, zarówno wynikających z § 7 ust. 3 jak i § 7 ust. 1 i 2.  

 

§ 9 

 
1.  Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności i do niewykorzystywania w innym celu niż 
określony w niniejszej umowie wszelkich informacji uzyskanych od Zamawiającego w związku  
z realizacją niniejszej Umowy, z wyjątkiem:  
1) informacji publicznie dostępnych; 
2) informacji, w których posiadanie Wykonawca wszedł, bez naruszenia prawa, z innych źródeł;  
3) informacji, co do których Zamawiający pisemnie zezwolił na ich ujawnienie lub wykorzystanie  

w innym celu.  
2. Wykonawca oświadcza, iż zobowiąże swoich pracowników oraz osoby działające na jego zlecenie 
do zachowania w poufności i do niewykorzystywania w innym celu niż określony w niniejszej umowie 
informacji, o których mowa w ust 1.   
3.  Obowiązek zachowania informacji w poufności nie dotyczy sytuacji, w których Wykonawca 
zobowiązany jest do przekazania posiadanych informacji podmiotom uprawnionym na podstawie 
przepisów prawa do żądania udzielenia takich informacji w związku z prowadzonym postępowaniem.  
 

§ 10 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. Zamawiający informuje a Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż: 
1) administratorem danych osobowych Wykonawcy podanych w związku z realizacją niniejszej umowy  
jest Muzeum im. Jacka Malczewskiego,  z siedzibą Rynek 11, 26-600 Radom; Administrator 
wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych  (email: j.mrowiec@muzeum.edu.pl., 
 tel.: 48 (362 21 14) 
2) Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą w celu realizacji niniejszej umowy, na podstawie 
dobrowolnej zgody wyrażonej przez Wykonawcę poprzez podpisanie niniejszej umowy;  
3) Dane osobowe Wykonawcy mogą być przekazywane Województwu Mazowieckiemu z siedzibą  
w Warszawie w celach kontrolno-sprawozdawczych lub innym odbiorcom, gdy konieczność 
udostępnienia danych osobowych wynika z przepisów prawa, nie będą przekazywane do państwa 
trzeciego/ organizacji międzynarodowej;  
4) Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy  
i przez okres 7 lat od dnia zakończenia realizacji umowy; 
5) Wykonawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, 
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;  
6) Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 
7) podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest warunkiem podpisania niniejszej umowy przez 
Zamawiającego i Wykonawca jest zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych 
osobowych będzie brak możliwości podpisania umowy z winy Wykonawcy; 
8) Dane Wykonawcy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani też w formie 
profilowania. 
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§ 11 
 

1.  Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony 
umowy  pod rygorem nieważności. 
2.  Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następującym zakresie: 
1) zmianę wartości zamówienia  jeżeli po dacie złożenia oferty lub podpisania umowy nastąpią zmiany 

stawki podatku VAT, to w zależności od rodzaju zmian będzie podwyższona lub obniżona wartość 
przedmiotu umowy. Kwota netto wynagrodzenia pozostanie bez zmian; 

2)  zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy, jeżeli z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub  
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, nie ma możliwości realizacji przedmiotu umowy  
w terminie wskazanym  w § 2 ust. 1. 

 
§ 12 

 
1.  Sprawy nieuregulowane umową podlegają przepisom Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo 
zamówień publicznych oraz innych właściwych dla realizacji przedmiotu umowy obowiązujących 
aktów prawnych.  

2.  Wykonawca oświadcza, że wiadome mu jest, iż treść niniejszej umowy jest informacją publiczną, 
która podlega udostępnieniu na warunkach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r., o 
dostępie do informacji publicznej, (Dz. U z 2018, poz. 1330), na co niniejszym Wykonawca wyraża 
zgodę.  

3.  Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej 
prowadzonej działalności, zmianie nazwy firmy oraz zmianie siedziby firmy.  

4.  Wszelkie zmiany postanowień umowy, a także jej rozwiązanie, wypowiedzenie albo odstąpienie od 
niej wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

5.  W przypadku zaistnienia sporu wynikającego z realizacji niniejszej umowy sądem miejscowo 
właściwym dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

6.  Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, za pomocą których wykonuje przedmiot 
Umowy, jak za własne działania i zaniechania.  

7.  Wykonawca nie może dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy,  
w szczególności zobowiązań finansowych, na rzecz osoby trzeciej.  

8.  W przypadku naruszenia postanowień ust. 7, Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze 
skutkiem natychmiastowym, z uwzględnieniem paragrafu 7 ust. 2.  

9. Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy są:  
1) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1;  

2) formularz oferty Wykonawcy z dnia _________________ – załącznik nr 2;  

3) wzór protokołu odbioru – załącznik nr 3.   
10. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla 
Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy.  

 
 

 
       
          WYKONAWCA                                                                                     ZAMAWIAJĄCY  
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Załącznik nr 3 do Umowy  

PROTOKÓŁ ODBIORU 

 
Potwierdzenie przyjęcia dostawy samochodu do przewozu dzieł sztuki 

 
Zamawiający: 
 
Muzeum im. Jacka Malczewskiego, Rynek 11, 26-600 Radom, REGON 000592584;  
NIP 796-007-85-13 

 
niniejszym potwierdza przyjęcie od Wykonawcy: ……………..w dniu ..............  
 
dostawy pn. 

 
Przedmiot umowy ilość dodatkowe uwagi 

specjalistyczny samochód dostawczy,  przystosowany do 
transportu dzieł sztuki 
 

1  

 
 
 
Uwagi:  ......................................................................................................................................... 
 
 
 
....................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

  
WYKONAWCA:                                                                                       ZAMAWIAJĄCY: 
/podpis, pieczątka imienna i firmowa/                                     /podpis, pieczątka imienna i firmowa/                               
 

 

 

 

 

 
 


