
 
Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego 

 
 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 
 
 
zawarta w dniu ………..,  w Krakowie pomiędzy: 
 
Krakowski Park Technologiczny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  w Krakowie, 30-394 Kraków, 
ul. Podole 60, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem 000058058, NIP 675-11-57-834, kapitał zakładowy: 25 372 000,00 zł, zwana dalej „Zamawiającym”, 
reprezentowana przez: 
 
…………………………………..-…………………………………….. 
…………………………………..-…………………………………….. 
 
a 
……………………………………..  
 zwany/a dalej „Wykonawcą”, reprezentowany/a przez:  
………………………………………….. 
 
zwane łącznie „Stronami” 
 
 
 
 
W wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie zapytania ofertowego została zawarta umowa o treści: 
 

§ 1 
Przedmiotem umowy jest zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego, marka samochodu ................ 
model ................. (rok produkcji ...................) o charakterystyce technicznej zgodnej z wymogami zapytania 
ofertowego z dnia ...................... oraz z ofertą wykonawcy z dnia ........................... stanowiących integralną część 
niniejszej umowy.  
 

§ 2 
Termin wykonania przedmiotu umowy: w ciągu 30 dni od dnia jej podpisania.  
 

§ 3 
1. Wykonawca wyda określony w § 1 samochód zgodny z treścią zapytania ofertowego z dnia oraz z ofertą 

wykonawcy z dnia ..................... . 
2. Wykonawca gwarantuje, że wydany Zamawiającemu samochód osobowy jest wolny od wad 

konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych oraz spełnia warunki, o których mowa w 
ustawie prawo o ruchu drogowym i przepisach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy. 

3. Miejscem odbioru samochodu jest siedziba Zamawiającego lub inne miejsce ustalone przez Strony 
umowy, znajdujące się w odległości do 20 km od siedziby Zamawiającego.  

4. Odbiór samochodu dokonany będzie przy udziale przedstawicieli obu stron i potwierdzony protokołem 
odbioru technicznego podpisanymi przez strony umowy. 

5. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek samochodu, Wykonawca zobowiązany jest do ich 
niezwłocznego usunięcia (nie dłużej niż 7 dni) i wydania samochodu wolnym od wad i usterek. 

6. Wraz z odbiorem samochodu Zamawiający otrzyma dokument gwarancji na samochód, instrukcję 
obsługi i dokumentację techniczną w języku polskim, kartę pojazdu, książkę przeglądów okresowych i 
świadectwo homologacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 
drogowym (tj. Dz. U. z 2017 1260, z późn. zm.) oraz drugi komplet kluczyków. 

7. Po dokonaniu oględzin samochodu, przez obydwie strony umowy, zostanie podpisany protokół odbioru 
technicznego.  



 
 

§ 4 
1. Całkowita cena zakupu samochodu, na podstawie złożonej oferty wynosi: 

netto:    – …… …………,…… zł 
podatek VAT 23 %  – …… …………,…… zł 
brutto:   – …… …………,…… zł 
(słownie brutto: ……………………………………………………………………………………… ……/100 zł) 

2. Zapłata należności nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy na podstawie faktury z 
terminem płatności 21 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego.   

3. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez obie strony protokół odbioru technicznego.  
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zaliczki do 10% wysokości wynagrodzenia wskazanego w ust. 1.  

 
§ 5 

1. W przypadku odstąpienia od umowy z winy jednej ze stron, strona z której winy odstąpiono 
zobowiązana jest zapłacić drugiej stronie karę umowną w wysokości 30 % ceny zakupu brutto 
samochodu, określonej w §4 ust.1 umowy. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej 
z podaniem uzasadnienia. 

2. Jeżeli Zamawiający nie dokona zapłaty Wykonawcy w ustalonym terminie, zobowiązany jest do 
zapłacenia ustawowych odsetek za zwłokę. 

3. W przypadku zwłoki w dostawie przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 niniejszej umowy, 
Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych w wysokości 1% ceny 
zakupu brutto samochodu, określonej w §4 ust.1 umowy, liczonej za każdy dzień zwłoki w dostawie 
samochodu.  

4. W przypadku zwłoki w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy, 
stwierdzonych w protokole odbioru technicznego, a także wad lub usterek ujawnionych w okresie 
gwarancji, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłacenia kar umownych w wysokości 0,5 % wartości 
umowy za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na ich usunięcie. 

5. Zamawiający ma prawo potrącenia kary umownej z należnego wynagrodzenia.  
6. Kary umowne zostaną naliczone na podstawie noty księgowej z 14 dniowym terminem płatności 

liczonym od dnia otrzymania noty przez Wykonawcę.  
7. Strony ustalają, że maksymalna wysokości naliczonych kar umownych nie przekroczy 50% ceny zakupu 

brutto samochodu, określonej w § 4 ust.1 umowy.  
8. Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 
 

§ 6 
1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji na samochód osobowy z limitem do 100 000 

km, biegnącej od dnia odbiorów, wynoszącej: 
– ……………………………… - miesiące gwarancji ogólnej, 

– ……………………………… - miesiące gwarancji na powłoki lakiernicze, 

– ……………………………… - miesiące gwarancji na perforację blach nadwozia. 

2. Warunki gwarancji: 
1) Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w pełnym zakresie 

na terenie miasta Krakowa, w jak najmniejszej odległości od siedziby Zamawiającego. 
2) Zamawiający powiadamia Wykonawcę o powstałych wadach lub usterkach samochodu 

osobowego w ciągu 14 dni od ich ujawnienia, a Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia 
w ustalonym pisemnie (fax, e-mail) terminie, 

3) Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad lub usterek na swój koszt bez względu na 
wysokość tych kosztów, 

4) naprawy gwarancyjne będą trwać nie dłużej niż 30 dni od daty zgłoszenia, po tym terminie 
Wykonawca przedłuży okres gwarancji o czas niesprawności pojazdu, 

5) w okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia Zamawiającemu samochód zastępczy w 
przypadku naprawy gwarancyjnej trwającej powyżej 24 godzin. Samochód zastępczy 
udostępniony będzie Zamawiającemu bezpłatnie, za wyjątkiem kosztów paliwa, które ponosił 
będzie Zamawiający, 



6) za pełną obsługę, a także naprawę gwarancyjną i pogwarancyjną odpowiada wyłącznie 
Wykonawca, 

7) usługi związane z zapewnieniem gwarancji są bezpłatne,  
3. Wykonawca oświadcza, iż świadczenia gwarancyjne realizowane będą w autoryzowanej stacji obsługi 

mieszczącej się w .................................... Za zgodą zamawiającego miejsce realizacji przedmiotowych 
świadczeń może ulec zmianie. 

 
 

§ 9 
Upoważnionymi pracownikami stron do bieżących kontaktów w kwestiach związanych  
z wykonaniem postanowień niniejszej umowy są: 

• ze strony Zamawiającego  – ……………………………………………. 

• ze strony Wykonawcy  – ……………………………………………. 
 

§ 10 
1. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2, Zamawiający może po 

wyznaczeniu dodatkowego co najmniej 7 dniowego terminu na wykonanie przedmiotu umowy, od umowy 
odstąpić.  

2. Zamawiający ma prawo odstąpić w ciągu 30 dni, od upływu dnia wyznaczonego zgodnie z ust. 1.  
 
 

§ 11 
1. Mając na uwadze postanowienia 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO:  

1) Wykonawca oświadcza, iż wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i 14 RODO wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji 
niniejszej umowy i które przekazał Zamawiającemu; 

2) Zamawiający oświadcza, iż wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i 14 RODO wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji 
niniejszej umowy i które przekazał Wykonawcy. 

2. Wykonawca oświadcza, iż wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 14 RODO, do których 
zobowiązany jest Zamawiający, wobec osób fizycznych, których dane osobowe zostały przez niego 
udostępnione Zamawiającemu, w celu realizacji niniejszej Umowy. 

3. Zamawiający wskazuje na niezbędne elementy obowiązku informacyjnego celem przekazania ich treści 
przez Wykonawcę osobom, których dane osobowe zostały Zamawiającemu udostępnione w związku z 
realizacją niniejszej Umowy, zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 RODO, przy uwzględnieniu art. 14 ust. 5 pkt a) RODO: 

1) osobą kontaktową we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych u Zamawiającego  
jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem: iod@kpt.krakow.pl 

2) udostępnione Zamawiającemu dane będą przetwarzane w celach związanych z wykonaniem umowy 
zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Podstawą przetwarzania danych osobowych  jest 
prawnie uzasadniony interes - Zamawiającego, a także prawnie uzasadniony interes Wykonawcy, 
któremu dane zostały udostępnione. Uzasadnionym interesem jest możliwość prawidłowej i efektywnej 
realizacji umowy zawartej pomiędzy tymi podmiotami.  

3) Zamawiający przetwarzać będzie następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko oraz dane 
kontaktowe w zakresie przekazanym przez Wykonawcę; 

4) dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym na podstawie umów powierzenia 
przetwarzania danych, w tym podwykonawcom świadczonych usług, dostawcom usług 
teleinformatycznych i sprzętu technicznego. 

5) dane osobowe będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów 
Zamawiającego odnoszących się do realizacji zawartej umowy, stanowiących podstawę tego 
przetwarzania, jak również związanych z przedawnieniem ewentualnych roszczeń. 

 
§ 12 

1. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wierzyciela na osobę trzecią w zakresie wypełniania warunków 
umowy. 



2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, ustawy Prawo 
zamówień publicznych oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. 

3. Wszelkie zamiany do umowy, jej rozwiązanie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
4. Do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd Powszechny właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 
5. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego, a jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
 
 
Załącznik do umowy stanowiące jej integralną część: 
Załącznik nr 1 – zapytanie ofertowe 
Załącznik nr 2 - oferta wykonawcy  
 
 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
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