
 

 

UMOWA  nr      /2021 
 
 
 
zawarta  pomiędzy: 
Instytutem „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka” , instytutem badawczym  z siedzibą w 
Warszawie (04-730) przy Al. Dzieci Polskich 20, wpisanym do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 
Gospodarczy KRS pod nr 0000092381, NIP 952-11-43-675, REGON 000557961, zwanym dalej 
„Zamawiającym”,  
reprezentowanym przez: 
Dr n. med. Marka Migdała – Dyrektora Instytutu.  
 
a 
 
 
 
 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

 
1. Przedmiotem umowy jest usługa pogwarancyjna serwisowania i naprawy 

samochodów  służbowych „Instytutu Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”. 
2. Zakres umowy obejmuje: 

a) okresowe przeglądy techniczne, 
b) naprawy wynikające z przeglądów technicznych i inne naprawy wynikające z 

bieżących potrzeb, 
c) serwis instalacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych. 

3. Umowa nie obejmuje napraw gwarancyjnych, blacharsko- lakierniczych pojazdów 
oraz wyposażenia specjalistycznego (medycznego) pojazdu. 

4. Szczegółowy wykaz pojazdów oraz zakres czynności związanych z konserwacją i 
dającymi się przewidzieć naprawami pojazdów są zawarte w Opisie Przedmiotu 
Zamówienia, który stanowi integralną część umowy  ( załącznik nr 1). 

 
 

§ 2 
Termin realizacji 

 
1. Usługi, o których mowa w § 1 będą realizowane przez    miesięcy licząc od dnia       

……….2021 lub do wyczerpania kwoty określonej w § 3. 
2. Usługi przeglądów ogólnych i napraw wykonywane będą na podstawie zamówienia 

składanego przez Kierownika Działu Logistyki lub wyznaczonego pracownika w 
dowolnej formie (zgłoszenia telefonicznego, faksem, e-mailem lub osobiście). 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania naprawy pojazdu w ciągu 48 godz. od 
zgłoszenia potrzeby naprawy przez Zamawiającego. W przypadku napraw, które 
wymagają dłuższego czasu na naprawę niż przewidziany w zdaniu pierwszym, 
Wykonawca poinformuje o tym Zamawiającego nie później niż w ciągu 12 godzin od 
momentu dostarczenia pojazdu przez Zamawiającego do Wykonawcy; Wykonawca 



 

 

poinformuje Zamawiającego o tym fakcie przed rozpoczęciem pracy za pomocą 
maila, smsa lub faksu z podaniem precyzyjnego czasu potrzebnego na wykonanie 
naprawy.  

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przegląd w dniu dostarczenia pojazdu. 
 

 
§ 3 

Wynagrodzenie 
 

1.  Strony ustalają wartość umowy na kwotę           netto ( słownie :      i 00/100 ) zł, co 
razem z podatkiem VAT daje kwotę        brutto (słownie:           i 00/100 ) zł.                              

2. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, cena netto nie ulegnie zmianie, a cena 
brutto ulegnie zmianie, w wysokości i w terminie wynikającym z aktu prawnego 
wprowadzającego nową stawkę. W takim przypadku wynagrodzenie brutto, o którym 
mowa w ust. 1 ulegnie odpowiedniej zmianie. 

3. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie, z tytułu niezrealizowania kwoty, o 
której mowa w ust. 1. 

4. Wykonawca oświadcza, że ewentualna zmiana: 
a) 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, 

b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

c) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych, 
nie będą miały wpływu na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
    

   
§ 4 

Warunki rozliczeń i płatności 
 

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za każdą usługę będzie odbywało się gotówką lub 
przelewem w ciągu 60 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

2. Wynagrodzenie będzie płatne za każdy wykonany przegląd lub naprawę pojazdu. 
3. Zamawiający zastrzega, aby na fakturze za wykonaną usługę Wykonawca 

wyszczególnił  części zużyte do naprawy, numer niniejszej umowy, numer 
rejestracyjny oraz przebieg pojazdu. 

4. Rozliczenie za każdą wykonaną naprawę/przegląd nastąpi na podstawie cen 
zawartych w formularzu cenowym. 

5. Ceny jednostkowe netto podane przez Wykonawcę w formularzu cenowym 
(załącznik nr 2) są stałe i nie ulegają zmianie przez cały okres obowiązywania umowy. 

6. Pozostałe usługi z zakresu napraw, nie wymienione w formularzu cenowym, będą 
realizowane zgodnie z aktualnym cennikiem Wykonawcy, oddzielnym zamówieniem. 

7. Opóźnienie zapłaty należności za wykonaną usługę nie upoważnia Wykonawcy do 
wstrzymania świadczenia kolejnych częściowych usług chyba że zwłoka w zapłacie 
należności przekracza 60 dni. W takim przypadku Wykonawca może wstrzymać 
świadczenie kolejnych częściowych usług wyłączenie w sytuacji, gdy po upływie 
powyższego terminu pisemnie wyznaczy Zamawiającemu kolejny termin na 



 

 

uregulowanie należności, nie krótszy niż 14 dni, a Zamawiający temu terminowi 
uchybi. 

8. W przypadku opóźnienia płatności przez Zamawiającego i naliczenia odsetek przez 
Wykonawcę, zaliczenie spłat dokonywanych przez Zamawiającego będzie 
następowało w pierwszej kolejności na należność główną, a po jej zaspokojeniu na 
należności uboczne (odsetki) – chyba że Zamawiający wskaże inaczej. 

9. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 
 

§ 5 
Gwarancja i rękojmia 

 
Na  wykonane naprawy, niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca 
udzieli gwarancji nie krótszej niż 6 miesięcy. Gwarancja będzie obowiązywała od daty 
odbioru pojazdu po naprawie ze Stacji Obsługi.  
 

 
§ 6 

Obowiązki Zamawiającego 
 
      1.  Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) sprawowanie nadzoru nad wykonywanymi pracami naprawczymi i przeglądami, 
b) dokonywanie odbioru technicznego wykonanych prac w dniu zgłoszenia przez   

Wykonawcę. 
 

§ 7 
Obowiązki Wykonawcy 

 
      1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a) zapewnienie wykonania przeglądu w dniu dostarczenia pojazdu, 
b) dokonywanie napraw i konserwacji przy użyciu części  oryginalnych i/lub 

zamienników. Parametry materiałów eksploatacyjnych i części stosowanych w czasie 
przeglądów oraz napraw muszą odpowiadać parametrom materiałów 
eksploatacyjnych i części zalecanych przez producenta samochodów.  

c) Wykonywanie przeglądów zgodnie z metodyką napraw i serwisowania pojazdów 
określoną przez producentów pojazdów.  

 
§ 8 

Nadzór 
 
Nadzór nad pracami, o których mowa w § 1, ze strony Zamawiającego sprawował będzie 
kierownik Działu Logistyki lub osoba przez niego wyznaczona. 
 

§ 9 
Kary umowne 

 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) Za opóźnienie w wykonaniu przeglądu lub zleconej naprawy w wysokości 
0,5% wartości umowy brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 



 

 

b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy – w wysokości 10% wartości umowy brutto, 

c) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę – w wysokości 10% wartości 
umowy brutto w zakresie niezrealizowanej części umowy. 

2. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 a) i c), nie zostaną naliczone wyłącznie w 
przypadku, gdy niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązania nastąpiło na 
skutek siły wyższej. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

4. Zamawiający może potrącić naliczone kary umowne ze swymi zobowiązaniami wobec 
Wykonawcy. 

§ 10 
Zmiana umowy 

 
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w 

przypadkach: 

a) przyczynienia się Zamawiającego do opóźnienia wykonania świadczenia 
Wykonawcy,  

b) wystąpienia okoliczności siły wyższej, takich jak w szczególności:  pożar, 
powódź, niszczące działanie wiatru, gradobicie, uderzenie pioruna, upadek 
statku powietrznego, które to okoliczności przyczyniłyby się do opóźnienia 
wykonania świadczenia Wykonawcy – przedłużenie terminu na wykonanie 
świadczenia Wykonawcy stosownie do przyczynienia się okoliczności siły 
wyższej do opóźnienia, 

c) obniżenia ceny płaconej przez Zamawiającego, 

d) wydłużenia terminów płatności, 

e)  jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w 
zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w zakresie 
spowodowanym wprowadzeniem zmian, 

f) zmian doprecyzowujących treść umowy, jeżeli potrzeba ich wprowadzenia 
wynika z rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w 
inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i 
doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień, 

g) niewykorzystania wartości umowy, określonej w § 3 ust. 1 – w takim wypadku 
Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu obowiązywania 
umowy na czas określony, nie dłużej jednak niż do wykorzystania wartości 
umowy. 

2. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej umowy okazało się 
niezgodne z prawem, nieważne, nieskuteczne lub niemożliwe do wyegzekwowania, 
fakt ten nie będzie miał wpływu na legalność, ważność i możliwość egzekwowania 
pozostałych postanowień umowy, a Strony umowy zobowiązują się do wspólnego 
zastąpienia niezgodnego z prawem, unieważnionego lub niemożliwego do 
wyegzekwowania postanowienia, wzajemnie uzgodnioną, ważną i możliwą do 
wyegzekwowania klauzulą, możliwie najbliższą w interpretacji wobec klauzuli 
niezgodnej z prawem, nieskutecznej lub niemożliwej do wyegzekwowania 



 

 

3. W każdym z powyższych przypadków zmiana umowy wymaga zgody obu stron, 
wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności albo formy elektronicznej pod 
rygorem nieważności. 

 
 

§ 11 
Sprawy sporne 

 
1. Sprawy sporne rozstrzygać będzie sąd właściwy według siedziby Zamawiającego. 

2. Wszelką korespondencję wysłaną na adres Wykonawcy uważa się za doręczoną z 

chwilą pierwszej próby jej doręczenia. 

3. W razie zmiany adresu Wykonawcy, zobowiązany jest on do zawiadomienia 

Zamawiającego o planowanej zmianie przynajmniej na 7 dni przed jej dokonaniem. 

4. Wszelka korespondencja wysłana Wykonawcy przez Zamawiającego przed dniem 

doręczenia Zamawiającemu informacji o zmianie adresu Wykonawcy, jest uznawana 

za doręczoną Wykonawcy na zasadach określonych w ust. 2. 

 
§ 12 

Postanowienia końcowe 
 

1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią 

wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. W razie niewywiązania się z 

niniejszego zobowiązania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości wartości wierzytelności będącej przedmiotem przeniesienia, niezależnie 

od prawnej skuteczności czynności przeniesienia wierzytelności. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do niedokonywania przekazu świadczenia 

Zamawiającego (w rozumieniu art. 9211-9215 Kc), w całości lub w części, należnego 

na podstawie niniejszej umowy. W razie niewywiązania się z niniejszego 

zobowiązania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

wartości przekazanego świadczenia. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do niezawierania umowy poręczenia przez osoby trzecie 

za długi Zamawiającego należne na podstawie niniejszej umowy (w rozumieniu art. 

876-887 Kc). W razie niewywiązania się z niniejszego zobowiązania, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości wartości świadczenia, które 

poręczyciel spełnił wobec Wykonawcy lub spełnienie którego poręczył. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do nieudzielania jakiegokolwiek pełnomocnictwa ani 

upoważnienia do dochodzenia wierzytelności wynikających lub związanych z 

realizacją niniejszej umowy, na drodze sądowej lub pozasądowej, za wyjątkiem 

pełnomocnictwa procesowego dla radcy prawnego lub adwokata. W razie 

niewywiązania się z niniejszego zobowiązania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości wartości wierzytelności, do dochodzenia której 

Wykonawca udzielił pełnomocnictwa/upoważnienia. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do niezawierania umowy, zgodnie z którą osoba trzecia 

w jakiejkolwiek formie gwarantuje że Zamawiający spełni swoje świadczenie. W razie 



 

 

niewywiązania się z niniejszego zobowiązania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości wartości świadczenia, które osoba trzecia spełniła lub 

zobowiązała się spełnić wobec Wykonawcy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do niedokonywania jakiejkolwiek innej, niewymienionej 

w ust. 1-5 powyżej czynności faktycznej lub prawnej, której bezpośrednim lub 

pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela z Wykonawcy na inny podmiot lub w 

wyniku której powstałoby zobowiązanie Zamawiającego do dokonania zapłaty na 

rzecz innego podmiotu. W razie niewywiązania się z niniejszego zobowiązania, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości wartości 

wierzytelności, odnośnie której doszło do zmiany wierzyciela z Wykonawcy na inny 

podmiot lub w wysokości zobowiązania Zamawiającego do dokonania zapłaty na 

rzecz innego podmiotu, które powstało na skutek niewywiązania się Wykonawcy z 

powyższego zobowiązania. 

7. Zleceniobiorca oświadcza, że jest mu znany stan majątkowy Zamawiającego. 

8. Umowa będzie podpisywana podpisami kwalifikowanymi. 

 
              
 
 
 
Załączniki: 

1. OPZ 

2. Formularz cenowy 

3. Klauzula informacyjna 

 
 
 
Zamawiający:                Wykonawca: 
 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
        
 


