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Projektowane postanowienia 
umowy 

 

  
zawarta w dniu 
 

……………………………2022 r. 

  
pomiędzy 
 

Województwem Śląskim – Planetarium i Obserwatorium 
Astronomicznym im. M. Kopernika w Chorzowie, 
zwanym w dalszej części „Zamawiającym” 

  
reprezentowanym przez:  
 

Stefana Janta - Dyrektora  Planetarium i Obserwatorium 
Astronomicznego im. M. Kopernika w Chorzowie, na podstawie 
pełnomocnictwa Zarządu Województwa Śląskiego  
Nr 288/20 z dnia 15 lipca 2020 r., przy kontrasygnacie Głównej 
Księgowej. 
 

  
z siedzibą 
 

41-500 Chorzów, al. Planetarium 4 
 

  
 
…………………………………………… 

a 
 

zwanym w dalszej części „Wykonawcą” 
 

  
na podstawie 
 

dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy  
w postępowaniu  nr  PLS.PJ.253.3.22 o udzielenie zamówienia 
publicznego na dostawę nowego samochodu osobowego w trybie 
Zapytania ofertowego. Postępowanie o wartości szacunkowej 
przekraczającej 50.000 zł i niższej niż kwota 130.000 zł, wskazana 
w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. — Prawo 
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.)  

 
dotycząca 

 
dostawa nowego, fabrycznie nowego (wcześniej nierejestrowanego) 
samochodu osobowego na potrzeby - Planetarium i Obserwatorium 
Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie  

 
osoby nadzorujące realizację 
umowy ze strony Zamawiającego 
 

 
1.Damian Jabłeka  
2.Ewa Prudło 
3.Paweł Jędrzejczak 
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§ 1 Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest  dostawa nowego, fabrycznie nowego (wcześniej nierejestrowanego) 
samochodu osobowego na potrzeby - Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja 
Kopernika w Chorzowie  zgodnego ze specyfikacją zawartą w Zapytaniu ofertowym 
nr PLS.PJ.253.3.22 stanowiącym załącznik nr 1 do umowy oraz ofertą stanowiącą załącznik nr 2 do 
umowy złożoną w postępowaniu nr PLS.PJ.253.3.22 

 
2.  Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć samochód osobowy marki …………………………………  

model………….o następujących parametrach: 
- …………………………………………………………………, 
- …………………………………………………………………, 
- …………………………………………………………………, 
- …………………………………………………………………, 
- …………………………………………………………………, 
- …………………………………………………………………. 
 

3. Wykonawca przeszkoli osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie podstawowych elementów 
obsługi i eksploatacji pojazdu. Koszty szkolenia wliczone są w cenę dostawy. 

4. Samochód musi być fabrycznie nowy, wcześniej nie rejestrowany, wolny od wad fizycznych 
i prawnych w stanie nienaruszonym odpowiadający parametrom opisanym w Zapytaniu ofertowym  
nr PLS.PJ.253.3.22 

§ 2 Termin realizacji przedmiotu umowy 
1. Wydanie zamówionego pojazdu nastąpi najpóźniej do dnia 20.12.2022r  

§ 3 Wynagrodzenie 
1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie w kwocie ……….złotych brutto 

(słownie: …………………………………..), w tym Vat 23%, zwane dalej Wynagrodzeniem,  

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1  zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania 
Przedmiotu Umowy. 

3. Dostawa przedmiotu umowy zostanie potwierdzona protokołem zdawczo-odbiorczym. Protokół 
będzie zawierał co najmniej: specyfikację dostarczonego samochodu osobowego, datę i miejsce 
przekazania. Podpisany, bez zastrzeżeń przez Zamawiającego protokół będzie stanowił podstawę do 
wystawienia faktury przez Wykonawcę. Protokół zostanie sporządzony w dwóch jednobrzmiących 
egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

4. Faktura VAT zostanie wystawiona na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego zgodnie  
z następującymi danymi Zamawiającego: Województwo Śląskie- Planetarium i Obserwatorium 
Astronomiczne im. M. Kopernika w Chorzowie, al. Planetarium 4 41-500 Chorzów NIP: 954-277-00-
64. W przypadku rozliczeń za pomocą e-faktury Wykonawca zobligowany jest wpisać na dokumencie 
numer umowy nadany w rejestrze Zamawiającego. 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie obliczone, fakturowane i płatne w złotych polskich. 
6. Płatność zostanie dokonana przelewem w terminie do 7 dni od daty wpływu prawidłowo 

wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego na adres: 41-500 Chorzów, al. Planetarium 4. 
7. Płatność będzie realizowana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w 

art. 108a-108d ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.).  
8. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienia w transakcjach handlowych, 

liczone od dnia następnego po dniu, w którym zapłata miała być dokonana. 
9. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie przez Wykonawcę cesji umowy, jej części lub 

wynikającej z niej wierzytelności. 
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§ 4 Wykonawca 
1. Wykonawca oświadcza, że: 

a) spełnia wszelkie wymagane przepisami prawa przesłanki, w tym posiada odpowiednie 
pozwolenia i dokumenty tożsame, uprawniające go do wykonania przedmiotu umowy, 

b) posiada odpowiednie doświadczenie, wiedzę i strukturę organizacyjną oraz inne środki, 
potrzebne do rzetelnej i pełnej realizacji przedmiotu umowy. 

2.  Wykonawca zobowiązuje się do: 
a) realizacji przedmiotu umowy w sposób staranny, odpowiadający powszechnie przyjętym 

standardom i normom technicznym, 
b) informowania Zamawiającego o wszelkich czynnikach mogących negatywnie wpłynąć na 

realizację przedmiotu umowy, w szczególności na terminową bądź prawidłową realizację 
przedmiotu umowy, niezwłocznie po ich wystąpieniu, 

c) zachowania w tajemnicy treści przekazanych mu dokumentów oraz informacji uzyskanych 
w związku z realizacją przedmiotu umowy, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami 
prawa, w tym przepisami szczególnymi w zakresie działalności gospodarczej. 

3.  Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego powierzyć wykonania 
Przedmiotu umowy bądź jej części osobie trzeciej.  

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przedmiot umowy do czasu ostatecznego odbioru przez 
Zamawiającego. 

3. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do współpracy nad realizacją umowy jest 
………………………nr tel: ………………………. adres email:………………………….. Zmiana ww. osoby następuje 
poprzez powiadomienie drugiej Strony i nie stanowi zmiany treści umowy. 

§ 5 Zamawiający 
1. Zamawiający oświadcza, że przy realizacji przedmiotu umowy będzie współpracował   

z Wykonawcą w celu wsparcia jej efektywnej realizacji, w tym udzieli mu niezbędnych konsultacji 
i wyjaśnień dotyczących przedmiotu umowy. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy treści przekazanych 
mu dokumentów oraz informacji uzyskanych w związku z realizacją Przedmiotu umowy, zgodnie 
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami szczególnymi w zakresie 
działalności gospodarczej. 

3. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do współpracy nad realizacją umowy jest 
……………………………………….. Zmiana ww. osoby następuje poprzez powiadomienie drugiej Strony 
i nie stanowi zmiany treści umowy. 

§ 6 Gwarancja 
1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że przedmiot umowy będzie nowy, należytej jakości, wolny od 

wad fizycznych i prawnych oraz zgodny z obowiązującymi w stosunku do przedmiotu umowy 
dopuszczeniami, homologacjami i przepisami prawa. 

2. Wykonawca udzieli gwarancji na zrealizowany Przedmiot umowy na okres …. Miesięcy, licząc od dnia 
podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag. Wszelkie koszty związane z realizacją gwarancji 
ponosi Wykonawca. 

3. Dostawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na następujących warunkach: 
- …………………………………………………………………………………………………………, 
- …………………………………………………………………………………………………………, 
- …………………………………………………………………………………………………………. 

4. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja wydłuża się o okres upływający od dnia zawiadomienia 
Wykonawcy o wykryciu wady do dnia jej usunięcia potwierdzonego pisemnie przez Zamawiającego. 

5. Niezależnie od uprawień z tytułu gwarancji, Zamawiający może wykonywać uprawnienia na podstawie 
innych przepisów, w tym dotyczących rękojmi. 
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6. Usuwanie wad w ramach gwarancji oraz na podstawie innych przepisów odbywa się 
na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

§ 7 Kary umowne 
1. Wykonawca zapłaci karę umowną za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy, lub dostarczenie 

przedmiotu umowy wadliwego bądź niezgodnego ze specyfikacją zawartą w Zapytaniu ofertowym  
nr. PLS.PJ.253.3.22. Zamawiający obciąży Wykonawcę karą w wysokości 0,2 % wartości brutto za każdy 
dzień zwłoki w dostawie właściwego i kompletnego przedmiotu umowy, w stosunku do terminu 
określonego  zgodnie z § 2 ust. 1 

2. Po upływie 10 dni roboczych od terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy Zamawiający może odstąpić 
od zawartej umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu. W tym przypadku Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1 umowy 

3. Odstąpienie od umowy może być wykonane w terminie 14 dni od wystąpienia okoliczności, które je 
uzasadniają. 

4. Strony uzgadniają, że naliczane przez Zamawiającego kary umowne mogą być potrącane  
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca zostanie o tym fakcie 
poinformowany pisemnie oraz Zamawiający wystawi notę księgową obciążeniową płatną do 14 dni od 
daty jej otrzymania przez Wykonawcę. W przypadku braku możliwości zaspokojenia roszczeń z tytułu 
kar umownych na zasadach określonych powyżej, Zamawiający wystawi notę księgową obciążeniową 
płatną do 14 dni od daty jej otrzymania przez Wykonawcę. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych  
w przypadku, gdy kwota kary umownej nie pokryje jego szkód, w tym utraconych korzyści. 

6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony z tytułu realizacji umowy 
nie może przekroczyć 15% wartości umowy brutto określonej w § 3 ust. 1 umowy. 

 
§ 8 Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości  
o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub gdy dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu. 

2. Zamawiający może ponadto odstąpić od umowy jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności: 
a) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 

258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła 
zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia  
z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.  

3.  Odstąpienie od umowy dla swej ważności i skuteczności wymaga zachowania formy pisemnej. 
 

 

§ 10 Zmiany umowy 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy 

2. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 11 Przetwarzanie danych osobowych 

1. Dane osobowe przedstawicieli Stron umowy oraz służbowe dane kontaktowe osób wyznaczonych przez 
Strony do realizacji umowy są wzajemnie udostępniane przez Strony, które stają się odrębnymi 
administratorami tych danych osobowych, w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych 
i przetwarzają je zgodnie z nimi, we własnych celach związanych z realizacją umowy. 
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2. Wykonawca oświadcza, że osobom wymienionym w ust. 1 umożliwia zapoznanie się i dostęp do informacji 
dotyczących przetwarzania ich danych osobowych przez Zamawiającego na potrzeby realizacji niniejszej 
umowy, wskazanymi w załączniku nr 3 do umowy. 

§ 12 Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany, uzupełnienia i oświadczenia składane w związku z realizacją niniejszej umowy 
wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnej. 

2. Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy, Strony będą 
starały się rozstrzygnąć polubownie. 

3. W przypadku braku porozumienia spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie właściwego sądu 
powszechnego ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

4. Strony wyrażają zgodę na udostępnienie niniejszej umowy, w tym załączników, w trybie dostępu  
do informacji publicznej uregulowanym przepisami szczególnymi. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie  przepisy  
w szczególności Kodeksu Cywilnego. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.  
 

 
 
 
              Zamawiający         Wykonawca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
1) Zapytanie ofertowe nr PLS.PJ.253.3.22 
2) Oferta Wykonawcy 
3) Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 
 


