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Strona 1 

          Załącznik nr 8 do SIWZ 
 
 

Dotyczy: – „Przetarg nieograniczony na dostawę (leasing) samochodów na 

potrzeby operowania siecią IDM” 

znak sprawy: ARM/05/2020 

 
WZÓR UMOWY 

 
 
 

UMOWA NR … 

zawarta w Warszawie w dniu ____________2020r., pomiędzy: 

Agencją Rozwoju Mazowsza S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Świętojerska 9, 
00-236 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000249823, kapitał 
zakładowy 60 000 000,00 zł (w całości wpłacony), NIP 521-337-46-90, REGON: 
140391839, reprezentowaną przez:  

1.  

2.  

zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców 
KRS, która stanowi Załącznik nr 1 do umowy, 

zwaną w dalszej części niniejszej umowy „Zamawiającym”, 

a 

[dane Wykonawcy] 

reprezentowaną przez […], 

zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców 
KRS, która stanowi Załącznik nr 2 do umowy, 

zwaną dalej „Wykonawcą”. 

W dalszej części Zamawiający i Wykonawca są łącznie zwani „Stronami” lub każdy 
z osobna „Stroną”. 

Umowa jest w dalszej części zwana „Umową”. 

 

Umowa została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 
z późn. zm., „Pzp”). 
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Strona 2 

§ 1 Przedmiot Umowy i termin realizacji 

1. Przedmiotem Umowy jest leasing operacyjny 1 sztuki fabrycznie nowego 
samochodu, zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą Załącznik nr 3 do 
niniejszej Umowy, dalej również jako: „Samochód”.  

2. W ramach niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązuje się, w zakresie działalności 
swojego przedsiębiorstwa, nabyć przedmiot Umowy, o którym mowa w ust. 1 
powyżej, na warunkach określonych w niniejszej Umowie i oddać ją Zamawiającemu 
do używania i pobierania pożytków przez okres 36 miesięcy, a Zamawiający 
zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie pieniężne z tytułu nabycia 
przedmiotu Umowy przez Wykonawcę w ratach, o którym mowa w § 3 Umowy. 
Podmiotem, od którego Wykonawca nabędzie przedmiot Umowy jest __________. 

3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot Umowy na własny koszt 
i ryzyko do siedziby Zamawiającego w Warszawie pod adresem: ul. Świętojerska 9, 
00-236 Warszawa. O terminie dostarczenia przedmiotu Umowy Wykonawca 
zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego z co najmniej 3 dniowym 
wyprzedzeniem.  

4. Wraz z przedmiotem Umowy Wykonawca dostarcza dokumentację obejmującą 
odpis umowy zawartej ze zbywcą Samochodu, specyfikację dla Samochodu (opis 
techniczny z podaniem parametrów), instrukcję obsługi lub podręcznik użytkowania 
w języku polskim, dokumenty potwierdzające spełnienie wszystkich wymagań 
normatywnych, jakościowych i bezpieczeństwa, dopuszczające Samochód do ruchu 
w Polsce przez właściwy organ administracji publicznej, , kartę gwarancyjną 
producenta Samochodu, dowód rejestracyjny, kartę pojazdu oraz ewentualne inne 
dokumenty, jeżeli są zgodnie z profesjonalną wiedzą Wykonawcy konieczne dla 
eksploatacji przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. 

5. Wykonawca zapewnia, że Samochód w chwili dostarczenia będzie w pełni 
przygotowany do prawidłowego użytkowania. Wraz z przekazaniem przedmiotu 
Umowy Wykonawca wyda Zamawiającemu dwa komplety oryginalnych kluczy lub 
innych urządzeń niezbędnych do uruchomienia Samochodu oraz zapewni 
wyposażenie Samochodu w komplet opon zimowych i letnich. 

6. Ubezpieczenie Samochodu w zakresie ubezpieczenia OC, AC, NNW i Assistance w 
całym okresie, o którym mowa w ust. 9 poniżej zapewnia Zamawiający 
przedstawionych polis. 

7. Dostarczenie przedmiotu Umowy zostanie potwierdzone protokołem odbioru 
sporządzonym przez Strony w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej Strony 
Umowy, zgodnie z Załącznikiem nr 3. 

8. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot Umowy w terminie do 30 dni 
roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni 
ustawowo wolnych od pracy w Polsce – dalej jako: „Dni robocze”) od dnia zawarcia 
Umowy. 

9. Niniejsza umowa zostaje zawarta z chwilą jej podpisania na czas oznaczony, liczony 
jako 36 miesięcy od dnia dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu Umowy bez 
zastrzeżeń, stwierdzonego protokołem odbioru, z zastrzeżeniem treści § 3 ust. 8 
Umowy.  
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10. Wykonawca wyraża zgodę na oddanie przez Zamawiającego Samochodu do 
używania osobom trzecim, w szczególności swoim pracownikom i 
współpracownikom. 

§ 2 Procedura odbioru 

1. Odbiór przedmiotu Umowy, obejmującego dostawę Samochodu, zostanie 
potwierdzony pisemnym protokołem odbioru, podpisanym przez obie Strony, 
zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3. Zamawiający jest zobowiązany do 
odbioru przedmiotu Umowy w terminie 7 dni od dnia dostawy Samochodu do 
Zamawiającego. 

2. Odbioru przedmiotu Umowy dokona przedstawiciel Zamawiającego oraz 
Wykonawcy. 

3. Ryzyko utraty i uszkodzenia Samochodu przechodzi na Zamawiającego z chwilą 
przekazania przedmiotu Umowy, potwierdzonego protokołem odbioru, zgodnie z 
Załącznikiem nr 3. 

4. Zamawiający jest uprawniony do zgłoszenia uwag drogą mailową na adres 
wskazany w § 6 ust. 3 pkt 2) Umowy co do prawidłowości realizacji przedmiotu 
Umowy w terminie 7 dni od dnia dostawy Samochodu do Zamawiającego. 

5. Zamawiający może odmówić odbioru Samochodu w przypadku, gdy: 

1) Samochód nie odpowiada wymogom specyfikacji technicznej stanowiącej 
Załącznik nr 3 do Umowy; 

2) Samochód ma wady lub uszkodzenia, które nie zostaną usunięte w ramach 
rękojmi lub gwarancji jakości; 

6. Usunięcie wad bądź wymiana na wolny od wad przedmiot Umowy zostanie 
potwierdzone kolejnym protokołem odbioru sporządzonym w 2 egzemplarzach 
i podpisanym przez Strony Umowy, zgodnie z Załącznikiem nr 3. 

7. Jeżeli do ustalenia wystąpienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań lub 
ekspertyz, Zamawiający może polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na koszt 
i ryzyko Wykonawcy. 

8. Za dzień wykonania dostawy Samochodu uznaje się: 

1) dzień podpisania przez Strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru, o którym 
mowa w ust. 1 powyżej – w przypadku, gdy Zamawiający nie zgłosi uwag co 
do prawidłowości realizacji przedmiotu Umowy, 

2) dzień podpisania przez Strony bez zastrzeżeń kolejnego protokołu odbioru, 
o którym mowa w ust. 7 powyżej – w przypadku wniesienia przez 
Zamawiającego uwag co do prawidłowości realizacji przedmiotu Umowy. 

9. Przed podpisaniem protokołu odbioru Wykonawca zobowiązany jest przekazać 
Zamawiającemu wszelkie dokumenty i przedmioty, o których mowa w § 1 ust. 4 i 5 
Umowy oraz wykonać wszelkie zobowiązania wynikające z przywołanych zapisów 
Umowy. Przekazanie dokumentów i przedmiotów, o których mowa powyżej, 
stwierdza się w protokole odbioru. 
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§ 3  Wynagrodzenie i wykup 

1. Wykonawca za realizację przedmiotu Umowy otrzyma łączne wynagrodzenie 
w wysokości netto ____________ zł (słownie:) powiększone o należny podatek VAT 
w wysokości wymaganej aktualnymi przepisami tj. w wysokości___________ zł 
(słownie:), a więc w łącznej wysokości brutto ___________zł (słownie: 
____________). 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 powyżej ma charakter ryczałtowy i obejmuje 
wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu Umowy, , w tym 
koszty zobowiązań Wykonawcy wynikających z § 4 Umowy oraz wszelkie koszty 
związane z należytym wykonaniem Umowy, z wyłączeniem kosztu ubezpieczenia w 
zakresie OC, AC, NNW i Assistance, które zapewni Zamawiający. 

3. Wynagrodzenie płatne jest w 36 (trzydziestu sześciu) ratach. Pierwsza rata (opłata 
wstępna) w wysokości 10% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 
powyżej, tj. w wysokości netto ____________ zł (słownie:) powiększona o należny 
podatek VAT w wysokości wymaganej aktualnymi przepisami tj. w wysokości 
___________ zł (słownie:), a więc w łącznej wysokości brutto ___________zł 
(słownie: ____________), płatna będzie po podpisaniu przez Strony protokołu 
odbioru bez zastrzeżeń, zgodnie z załącznikiem nr 4 i doręczeniu faktury do siedziby 
Zamawiającego. Kolejne 35 rat, w wysokości ___________ zł 
(słownie:_______________), a więc w łącznej wysokości brutto ___________zł 
(słownie: ____________) każda rata, będą płatne miesięcznie. Szczegółowe 
warunki płatności określa harmonogram spłat, uzgodniony przez Strony w terminie 
7 dni od dnia zawarcia Umowy, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do 
Umowy. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za przedmiot Umowy 
przelewem na rachunek bankowy prowadzony przez Bank ____________ 
o numerze _____________________________________, wskazany przez 
Wykonawcę na fakturze, w terminie 14 dni od momentu dostarczenia prawidłowo 
wystawionej faktury. 

5. Za dzień płatności Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. Zmiana rachunku bankowego Wykonawca jest skuteczna dla 
Zamawiającego z chwilą powiadomienia go przez Wykonawcę poprzez pisemne 
oświadczenie i nie stanowi zmiany Umowy. 

6. Wykonawca jest zobowiązany wystawić fakturę na następujące dane: 

Zamawiający: 

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa, NIP 521-
337-46-90. 

7. W przypadku nieterminowej zapłaty, Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu 
odsetki za zwłokę w wysokości ustawowych odsetek za opóźnienie. 

8. Po upływie okresu, o którym mowa w § 1 ust. 9 Umowy, Zamawiającemu przysługuje 
prawo nabycia Samochodu za cenę w wysokości wartości wykupu, o której mowa 
poniżej w ust. 9. Zamawiający może zrealizować prawo nabycia Samochodu 
w terminie 30 dni od dnia upływu okresu, o którym mowa w § 1 ust. 9 Umowy. 

9. Wartość wykupu przedmiotu Umowy wynosi 1% łącznego wynagrodzenia 
Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, tj. stanowi kwotę w wysokości 
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___________ zł (słownie: _____________) powiększoną o należny podatek VAT 
w wysokości wymaganej aktualnymi przepisami tj. w wysokości ___________ zł 
(słownie:______________), a więc w łącznej wysokości brutto ___________zł 
(słownie: ____________). 

§ 4  Wymogi dotyczące gwarancji 

1. Wykonawca zapewni, że dostarczony Samochód będzie objęty gwarancją jakości 
na okres:  

1) ____________ [uzupełnić na podstawie oferty Wykonawcy, minimum 24 
miesiące] miesięcy – w zakresie podzespołów mechanicznych, 
elektrycznych i elektronicznych, liczony od dnia wystawienia pierwszej 
faktury VAT zgodnie z § 3 ust. 3 Umowy, 

2) ____________ [uzupełnić na podstawie oferty Wykonawcy, minimum 24 
miesiące] miesięcy – w zakresie powłoki lakierniczej, liczony od dnia 
wystawienia pierwszej faktury VAT zgodnie z § 3 ust. 3 Umowy, 

3) ____________ [uzupełnić na podstawie oferty Wykonawcy, minimum 8 lat] 
lat – w zakresie perforacji, liczony od dnia wystawienia pierwszej faktury 
VAT zgodnie z § 3 ust. 3 Umowy. 

2. W ramach umowy Wykonawcy ze zbywcą Wykonawca zawrze postanowienie, z 
którego będzie wynikało, że Samochód będzie wolny od wad a zbywca zapewni jego 
sprawne działanie zgodne z przeznaczeniem. Gwarancja będzie obejmowała 
wszystkie wady Samochodu wykryte w okresie gwarancji i powstałe z przyczyn 
tkwiących w Samochodzie. 

3. W ramach udzielonej gwarancji Zamawiający będzie miał uprawnienie do 
dokonywania zgłoszeń o wadach Samochodu, żądania niezwłocznej nieodpłatnej 
naprawy lub żądania wymiany wadliwego Samochodu na nowy, wolny od wad. 

4. W ramach udzielonej gwarancji Zamawiający będzie miał uprawnienie do 
korzystania z serwisu Samochodu w autoryzowanej stacji obsługi serwisowej 
producenta Samochodu, znajdującej się na terenie Warszawy, w odległości nie 
większej niż 20 km od siedziby Zamawiającego. 

5. Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu gwarancji jakości dostarczono 
Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonano 
istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji będzie biegł na nowo 
od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. W 
przypadku wymienienia części rzeczy, zdanie powyższe stosuje się odpowiednio do 
części wymienionej.  

6. Wykonawca zapewni, że w ramach gwarancji Zamawiający będzie miał uprawnienie 
do usunięcia wad ujawnionych w okresie obowiązywania gwarancji jakości w 
terminie nie dłuższym niż 42 godziny robocze, rozumianych jako godziny 
przypadające w Dni robocze pomiędzy 8 a 18, od chwili zgłoszenia ujawnionych 
wad, chyba że Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu, uzasadnione 
względami technicznymi lub organizacyjnymi.  

7. W przypadku, gdy na terenie Polski brak jest części zamiennych niezbędnych do 
usunięcia wad ujawnionych w okresie obowiązywania gwarancji jakości, termin, o 
którym mowa w ust. 6 powyżej, ulega wydłużeniu do 10 Dni roboczych przy 
zastrzeżeniu, że dostawa niezbędnych części zamiennych powinna nastąpić nie 
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później niż w terminie 80 godzin. 

8. Wykonawca zapewni, że Zamawiający będzie miał prawo zgłaszać roszczenia 
gwarancyjne drogą mailową. 

9. Warunki gwarancji obowiązują niezależnie od liczby przejechanych kilometrów.  

§ 5 Odpowiedzialność. Kary umowne 

1. Strony niniejszym postanawiają, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność na 
zasadzie ryzyka. Kary umowne mogą zostać nałożone na Wykonawcę niezależnie 
od zaistnienia jego winy (w tym także niezależnie od winy osób, którymi posłużył się 
przy wykonaniu Umowy), a więc bez względu na przyczynę niewykonania lub 
nienależytego wykonania Umowy, co oznacza, że kary umowne oznaczają 
odpowiedzialność Wykonawcy na zasadzie ryzyka. Wykonawca może się uwolnić 
od odpowiedzialności poprzez wykazanie, że niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie zobowiązania nastąpiło z przyczyn za które wyłączną odpowiedzialność 
ponosi Zamawiający. 

2. Zamawiający jest uprawniony do obciążenia Wykonawcy następującymi karami 
umownymi: 

1) w przypadku niewykonania dostawy Samochodu w terminie wskazanym 
w Umowie – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 1 
Umowy za każdy dzień opóźnienia; 

2) w przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z § 1 
ust. 4 i 5 - w wysokości  0,5 % wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 1 
Umowy za każdy dzień opóźnienia w realizacji tych obowiązków 

3) w przypadku niezapewnienia przez Wykonawcę gwarancji jakości na okres 
wskazany w § 4 ust. 1 pkt 1) Umowy – w wysokości 5 % wynagrodzenia netto 
określonego w § 3 ust. 1 Umowy; 

4) w przypadku niezapewnienia przez Wykonawcę gwarancji jakości na okres 
wskazany w § 4 ust. 1 pkt 3) Umowy – w wysokości 5 % wynagrodzenia netto 
określonego w § 3 ust. 1 Umowy; 

5) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów, o których mowa w § 
4 ust. 6 Umowy albo terminów uzgodnionych z Zamawiającym na podstawie 
tego przepisu – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto określonego w § 3 
ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia z wyłączeniem przypadku, o którym 
mowa w § 4 ust. 7 Umowy 

3. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty naliczonych przez Zamawiającego kar 
umownych w terminie 14 dni od dnia doręczenia noty obciążeniowej wystawionej 
przez Zamawiającego. Nota zostanie przesłana Wykonawcy na wskazany 
w Umowie adres doręczeń. 

4. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego 
wysokość zastrzeżonych w Umowie kar umownych na zasadach ogólnych. 

5. Żadna ze Stron Umowy nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie swoich zobowiązań, spowodowane przyczynami 
niezależnymi od niej, jeżeli nie mogła ich przewidzieć i nie mogła im zapobiec. 
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6. Wierzytelności z tytułu kary umownej mogą być potrącone z wierzytelności 
przysługujących Wykonawcy względem Zamawiającego, w tym z wierzytelności 
o zapłatę wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację przedmiotu Umowy. 
Potrącenie jest dokonywane przez złożenie Wykonawcy pisemnego oświadczenia 
w tym przedmiocie. 

§ 6 Doręczenia i osoby odpowiedzialne za realizację Umowy 

1. Strony oświadczają, iż wszelką korespondencję związaną z realizacją niniejszej 
Umowy należy kierować na adresy ich siedzib podane w preambule Umowy. 

2. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o zmianie adresu pod 
rygorem uznania doręczenia korespondencji pod wskazane w Umowie adresy za 
skuteczne. 

3. Każda ze Stron powołuje swojego przedstawiciela do bieżących kontaktów, który 
będzie nadzorować sprawną realizację Umowy, w tym będzie uprawniona do 
podpisywania protokołów odbioru wskazanych w Umowie (dalej zwana: 
„Koordynatorem”): 

1) ze strony Zamawiającego Koordynatorem jest: Pan Marek Ogonowski, e-
mail: m.ogonowski@armsa.pl, 

2) ze strony Wykonawcy Koordynatorem jest: Pan ____________ ,nr tel.  

____________ , e-mail: ____________  

4. Zmiana Koordynatora ze strony Zamawiającego oraz Wykonawcy wymaga 
poinformowania o tym fakcie drugiej Strony w formie mailowej na adresy wskazane 
powyżej w ust. 3 i nie stanowi zmiany Umowy. 

§ 7 Postanowienia końcowe 

1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy, jak również jej rozwiązanie, może nastąpić 
wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Dopuszczalne są zmiany 
Umowy dozwolone na podstawie art. 144 Pzp, jak również zmiany: 

a. w zakresie terminów lub kolejności wykonywania poszczególnych świadczeń 
w ramach Umowy, gdy nie zagrozi to prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, 
a będzie uzasadnione:  

i. usprawnieniem wykonywania przedmiotu Umowy, lub 

ii. zmniejszeniem kosztów realizacji przedmiotu Umowy, lub 

iii. warunkami bezpieczeństwa wykonywania przedmiotu Umowy, lub 

iv. potrzebami organizacyjnymi Zamawiającego; 

b. w przypadku zmiany przepisów prawa lub wydania decyzji przez organ 
administracji publicznej, mających wpływ na realizację Umowy, dopuszczona 
zostanie zmiana sposobu realizacji Umowy lub zmiana zakresu świadczeń 
Wykonawcy wymuszona takimi zmianami prawa; 

c. w wypadku zaistnienia Siły Wyższej - Strony są uprawnione do dokonania 
zmiany Umowy, w jakim będzie to konieczne dla zapewnienia realizacji Umowy 
w zaistniałej sytuacji spowodowanej Siłą Wyższą; 
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d. w razie zmiany stawki podatku od towarów i usług, wynagrodzenie Wykonawcy 
ulegnie zmianie w zakresie odpowiednim do zmiany wysokości podatku od 
towarów i usług, przy czym zmiana stawki podatku od towarów i usług znajdzie 
zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do części wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy po dacie wejścia w życie zmiany przepisów prawa 
wprowadzających nowe stawki podatku od towarów i usług; 

e. w razie zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 
wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
zmiana Umowy może nastąpić w zakresie w jakim zmiana minimalnego 
wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej będzie 
miała wpływ na koszt wykonania Umowy przez Wykonawcę i znajdzie 
zastosowanie wyłącznie do kosztów wykonania Umowy po tej zmianie; 

f. w razie zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, zmiana Umowy może nastąpić w zakresie w jakim 
zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne będzie 
miała wpływ na koszt wykonania Umowy przez Wykonawcę i znajdzie 
zastosowanie wyłącznie do kosztów wykonania Umowy po tej zmianie; 

g. W razie zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych 
planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. 
o pracowniczych planach kapitałowych w zakresie w jakim zmiana ta będzie 
miała wpływ na koszt wykonania Umowy przez Wykonawcę i znajdzie 
zastosowanie wyłącznie do kosztów wykonania Umowy po tej zmianie. 

2. Warunkiem dokonania zmian wskazanych powyżej jest złożenie wniosku przez 
Stronę inicjującą zmianę, zawierającego w szczególności opis propozycji zmian, ich 
uzasadnienie, a w przypadku jeśli wniosek pochodzi od Wykonawcy i wskazuje na 
potrzebę zmiany wysokości wynagrodzenia, także kalkulację uzasadniającą tę 
zmianę. 

3. Każda ze Stron powinna ustosunkować się w formie pisemnej do wniosku o zmianę 
Umowy drugiej Strony poprzez zaakceptowanie proponowanej zmiany Umowy, 
odrzucenie zmiany Umowy lub zaproponowanie stosownej modyfikacji, w terminie 5 
Dni Roboczych od dnia otrzymania wniosku. 

4. W przypadku odrzucenia proponowanej zmiany Umowy lub zaproponowania jej 
modyfikacji, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego wraz z 
odpowiedzią, o której mowa w ust. 11 powyżej, o przyczynach odrzucenia propozycji 
dokonania zmiany Umowy lub wskazać uzasadnienie dla dokonania modyfikacji. 

5. Każda ze Stron może zwrócić się do drugiej Strony z wnioskiem o wyjaśnienie 
wniosku o zmianę Umowy. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy 
prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisy ustawy - 
Kodeks Cywilny. 

7. Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej Umowy lub mogące wyniknąć na tle jej 
wykonywania Strony poddają rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla 
siedziby Zamawiającego. 
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8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

9. W przypadku sprzeczności postanowień Umowy z postanowieniami zawartymi 
w załącznikach do niej, pierwszeństwo i rozstrzygające znaczenie mają 
postanowienia zawarte w Umowie. 

10. Wykaz załączników do Umowy stanowiących integralną część Umowy: 

 

Załącznik nr 1 – informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru 
Przedsiębiorców KRS Zamawiającego, 

Załącznik nr 2 – informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru 
Przedsiębiorców KRS Wykonawcy, 

Załącznik nr 3 – Specyfikacja techniczna Samochodu, 

Załącznik nr 4 – wzór protokołu odbioru, 

Załącznik nr 5 – oferta Wykonawcy, 

Załącznik nr 6 – wzór harmonogramu spłat. 

 

 

 

 

 
Zamawiający:       Wykonawca: 
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Załącznik nr 4 do Umowy – Wzór protokołu odbioru  

PROTOKÓŁ ODBIORU  
 

1. Dotyczy umowy Nr … z dnia ………….. 2020r. 

2. Wykonawca (nazwa, adres, nip): 

 

3. Zamawiający (nazwa, adres): 

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa, 
NIP 521-337-46-90 

5. Przedmiot dostawy: 

Nazwa Numer seryjny: 
 

 
 
 
 
 
 
 

6. Wydano następujące dokumenty i przedmioty, o których mowa w § 1 ust. 4 i 5 Umowy 

Nazwa Numer seryjny lub inne oznaczenie: 
  

 

7. Przekazanie w imieniu Wykonawcy. 

 
 
 
….……………...       ………………….………………     …………………………… 
        Data                          Imię Nazwisko (pieczątka)                           Miejscowość                    

 

8. Odbiór w imieniu Zamawiającego. Uwagi: 
 
 
….……………...       ………………….………………     …………………………… 
        Data                          Imię Nazwisko (pieczątka)                           Miejscowość                    

 

 

Uwagi w przypadku stwierdzenia niezgodności ze specyfikacją zawartą w umowie. 

 
 
Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 
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Załącznik nr 6 do Umowy – HARMONOGRAM SPŁAT 
 

Dotyczy umowy Nr …  z dnia ………….. 2020r. 
 

 
 
 

 

Lp. Rata brutto (PLN) Termin spłaty Lp. Rata brutto (PLN) Termin spłaty 

1   19   

2   20   

3   21   

4   22   

5   23   

6   24   

7   25   

8   26   

9   27   

10   28   

11   29   

12   30   

13   31   

14   32   

15   33   

16   34   

17   35   

18    

Wkład własny (10% wartości łącznego wynagrodzenia)  

Kwota wykupu (1% wartości  łącznego wynagrodzenia)  

Razem   


