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„Wzór Umowy” 

UMOWA NR FIN/                     /2022 

zawarta dnia ……………….. r. w Warszawie (dalej Umowa) pomiędzy: 

Teatrem Narodowym, państwową instytucją artystyczną, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury 

prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nr RIK 48/98, z siedzibą  

w Warszawie, pod adresem Plac Teatralny 3, 00-077 Warszawa, o numerze NIP: 5252059426,  

REGON: 013057317, zwanym dalej Teatrem lub Zamawiającym, w imieniu i na rzecz którego działają: 

……………….  –  ……………………… 

…………………….  –  …………………………….. 

a 

* [Imię, nazwisko], przedsiębiorcą, prowadzącym/cą działalność gospodarczą pod firmą _________________,  

z siedzibą w________________ pod adresem ____________________ (status wpisu do Centralnej Ewidencji  

i Informacji Działalności Gospodarczej z dnia zawarcia Umowy: „aktywny”), REGON_______________    

NIP____________________,  

 *wspólnie prowadzącymi działalność jako spółka cywilna, pod firmą _______________, z siedzibą  

_______________, pod adresem 

__________________,REGON ________________, NIP 

________________   

 *  [Firma] z siedzibą w ___________________________, adres ____________, której akta rejestrowe 

przechowuje Sąd Rejonowy _______________, pod nr KRS: _______________,  

REGON ________________, NIP ___________________, o kapitale zakładowym w wysokości ________, 

wpłaconym w wysokości _________________*, w imieniu i na rzecz której/-ego działają:  

___________________________  -  

zwanym/ną dalej „Wykonawcą”  

*  w zależności od formy działalności Wykonawcy należy wybrać odpowiednią opcję. Jeżeli Wykonawcę 

reprezentuje pełnomocnik należy powołać dokument pełnomocnictwa. W przypadku prowadzenia działalności jako 

spółka cywilna, należy podać dane wszystkich wspólników oraz dane spółki.   

zwanymi dalej każda z osobna Stroną lub łącznie Stronami.  

 

Na podstawie rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(tj. Dz.U.2022.1710 ze zm.), dalej zwaną „ustawą Pzp” została zawarta umowa  

(zwana dalej „Umową”)  o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest dostawa samochodu osobowego dla Teatru. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do Umowy.  

 

§ 2 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, zgodnie  

z ofertą, w wysokości ………… złotych netto + podatek Vat 23 % w wysokości  
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……………. złotych, co daje ……………… złotych brutto (słownie: 

…………………………………………………………………………………..). 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie wymagane prawem podatki i opłaty z tytułu 

dostawy samochodu osobowego.  

3. Podstawę do dokonania płatności za przedmiot Umowy stanowi faktura VAT, wystawiona 

przez Wykonawcę na podstawie podpisanego przez obie Strony protokołu, o którym mowa  

w § 5 ust. 1 lit. b) – c) Umowy. 

4. Płatność przekazana będzie na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie 14 dni  

od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.  

5. Wykonawca oświadcza, że rachunek wskazany w fakturach, o których mowa w ust. 3, będzie 

rachunkiem znajdującym się w elektronicznym  wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa 

Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 931). W przypadku, gdy rachunek 

bankowy Wykonawcy, na który ma być dokonana płatność nie występuje w  wykazie, 

Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności. W sytuacji wskazanej powyżej płatność 

nastąpi nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia następnego po przekazaniu 

Zamawiającemu przez Wykonawcę informacji o pojawieniu się jej numeru rachunku 

bankowego we ww. wykazie.  Okres wstrzymania się z płatnością zgodnie z postanowieniem 

niniejszego ustępu nie będzie uznawany za opóźnienie ani za zwłokę w zapłacie.  

6. Za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego uważać się będzie dzień złożenia polecenia 

przelewu w banku Teatru. 

 

§ 3 

1. Przedmiot Umowy zostanie dostarczony w terminie do 180 dni kalendarzowych od daty 

zawarcia Umowy.  

2. W terminie, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia 

procedury odbioru przedmiotu Umowy, o której mowa w § 5 Umowy.  

 

§ 4 

1. Wykonawca udziela na zakupiony samochód osobowy następujących gwarancji jakościowych:  

a) Gwarancja w zakresie braku wad materiałowych i wykonawczych 2 lata  

– od dnia wystawienia faktury VAT – bez limitu kilometrów w km. 

b) Gwarancja na perforację nadwozia 12 lat od dnia wystawienia faktury VAT. 

c) Gwarancja na brak usterek lakierniczych 2 lata od dnia wystawienia faktury VAT. 

2. Warunki gwarancji, których udziela Wykonawca, uwzględniające postanowienia ust. 1, 

stanowią Załącznik nr 2 do Umowy. 

3. Wykonawca gwarantuje, że dostarczany samochód osobowy jest wykonany zgodnie  

z obowiązującymi normami, wolny od wad, w szczególności konstrukcyjnych, materiałowych, 

wykonawczych i prawnych, a ponadto spełnia warunki, o których mowa w Prawie o ruchu 

drogowym i rozporządzeniach wykonawczych. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Teatru za wszelkie wady fizyczne i p rawne 

samochodu osobowego, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające  

z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, 

patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe  

i przemysłowe, pozostające w związku z ich wprowadzeniem do obrotu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 
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§ 5 

1. Strony ustalają następującą procedurę odbioru przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1  

Umowy: 

a) Wykonawca poinformuje Teatr o terminie odbioru technicznego samochodu osobowego  

pod kątem zgodności stanu i wyposażenia samochodu osobowego z Załącznikiem nr 1  

do Umowy pn. „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, z minimum 5 dniowym 

wyprzedzeniem, pismem złożonym w Kancelarii Teatru lub mailowo na adres 

kancelaria@narodowy.pl . 

b) Odbiór techniczny dostarczonego samochodu osobowego, o którym mowa w pkt a), 

odbędzie się w obecności przedstawicieli obydwu Stron i, w przypadku stwierdzenia przez 

Teatr, że dostarczony samochód osobowy jest zgodny ze specyfikacją, o której mowa w § 1 

ust. 2 Umowy oraz braku wad i usterek dostarczonego samochodu osobowego, zakończony 

zostanie podpisaniem protokołu technicznego odbioru samochodu osobowego – bez uwag 

(według Załącznika nr 3 do Umowy). 

c) Podpisanie protokołu technicznego odbioru samochodu osobowego bez uwag jest podstawą 

do wystawienia faktury Vat. 

d) W przypadku stwierdzenia przez Teatr przy odbiorze, o którym mowa w pkt b), niezgodności 

dostarczonego samochodu osobowego ze specyfikacją, o której mowa w § 1 ust. 2 Umowy 

lub wad lub usterek dostarczonego samochodu, Teatr może odmówić podpisania protokołu 

odbioru technicznego samochodu osobowego, a Wykonawca zobowiązany jest do wymiany 

samochodu osobowego na wolny od wad. 

e) Samochód osobowy będzie posiadał instrukcję obsługi w języku polskim  oraz wyciąg  

ze świadectwa homologacji. 

f) Dostarczony samochód osobowy będzie posiadał wykonany przegląd „zerowy”.  

g) Po dokonaniu odbioru technicznego, o którym mowa w pkt b) – c),  dostarczony samochód 

osobowy zostanie przez Teatr zarejestrowany.  

h) Odbiór fizyczny zarejestrowanego na Teatr Narodowy samochodu osobowego, odbędzie się 

w obecności przedstawicieli obydwu Stron i zakończony zostanie podpisaniem końcowego 

protokołu zdawczo-odbiorczego samochodu osobowego bez uwag, zgodnie z wzorem 

określonym w Załączniku nr 4 do Umowy. 

i) W przypadku stwierdzenia przez Teatr przy odbiorze, o którym mowa w pkt h), niezgodności 

dostarczonego samochodu osobowego ze specyfikacją, o której mowa w § 1 ust. 2  Umowy 

lub wad lub usterek dostarczonego samochodu, Teatr może odmówić podpisania końcowego 

protokołu zdawczo-odbiorczego samochodu osobowego. 

j) Procedura odbioru przedmiotu Umowy, o której mowa w pkt a) – f) oraz w pkt h) – i), 

odbędzie się w salonie Wykonawcy – na terenie Polski. 

k) Odpowiedzialność za dostarczony samochód osobowy przechodzi na Teatr z chwilą 

podpisania końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego samochodu osobowego bez uwag,  

o którym mowa w pkt h). 

§ 6 

1. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację Umowy  jest: 

………………………………………………… 

2. Ze strony Teatru osobą odpowiedzialną za realizację Umowy jest : 

…………………….. tel.  …………………………….. 

 

§ 7 

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,  

mailto:kancelaria@narodowy.pl
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lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa 

lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni  od dnia 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

 

§ 8 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy przez 

Wykonawcę, Teatr ma prawo wyznaczyć Wykonawcy odpowiedni dodatkowy termin  

do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie 

uprawniony do odstąpienia od Umowy.  

2. Wykonawca zostanie obciążony przez Teatr karą umowną w przypadku odstąpienia  

od Umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10% 

wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy.  

3. Wykonawca zostanie obciążony przez Teatr karą umowną za każdy rozpoczęty dzień zwłoki  

w wykonaniu przedmiotu Umowy  w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto, o którym mowa  

w § 2 ust. 1 Umowy. 

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia netto, 

o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy. 

5. W razie wystąpienia opóźnienia w płatności Wykonawca ma prawo żądać od Teatru odsetek 

ustawowych. 

6. W przypadku, jeżeli kary umowne, o których mowa w ust. 2 i 3 nie pokryją poniesionej szkody 

Teatr może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 

 

§ 9  

1. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych Umową zmiany treści niniejszej Umowy wymagają 

pod rygorem nieważności zgody obu Stron, z zachowaniem formy pisemnej.  

2. Zmiany do Umowy – zgodne z przepisami Ustawy Pzp – następują na pisemny wniosek jednej  

ze Stron wraz z uzasadnieniem konieczności wprowadzenia tych zmian.   

3. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku o którym mowa w ust. 2, Zamawiający 

powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i  terminie podpisania Aneksu do 

Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.  

4. Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 2) lit. a w związku z ust.1 pkt 1) tego artykułu 

ustawy Pzp, przewiduje w niniejszej Umowie możliwość zmiany zawartej Umowy w stosunku 

do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru oferty w ten sposób, że dopuszcza 

możliwość zastąpienia Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia nowym 

Wykonawcą w sytuacji, gdy Zamawiający odstąpił od Umowy z przyczyn określonych w § 8 

ust. 1 Umowy leżących po stronie Wykonawcy, z którym zawarto niniejszą Umowę. 

 

§ 10 

1. Strony wzajemnie ustalają, iż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób 

wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynację i realizację 

niniejszej Umowy,  jest art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27.04.2016 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, zwanego dalej „RODO”, co oznacza, że żadna ze Stron nie będzie 

wykorzystywać tych danych w celu innym niż realizacja niniejszej Umowy.  

2. Każda ze Stron oświadcza, że osoby wymienione w ust. 1 dysponują informacjami dotyczącymi 

przetwarzania ich danych osobowych przez Strony na potrzeby realizacji niniejszej Umowy, 

określonymi w ust. 3 i 4. 
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3. Teatr Narodowy, z siedzibą w Warszawie informuje, iż jest administratorem danych osobowych  

w odniesieniu do osoby/osób ze strony Wykonawcy. 

4. Wykonawca - _________  z siedzibą w __________ informuje,  

iż jest administratorem danych osobowych w odniesieniu do osoby/osób ze strony Teatru. 

5. Dane osobowe osób będących Stronami lub reprezentantami Stron są przetwarzane  

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w przypadku osób wyznaczonych do kontaktów 

roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynację i realizację niniejszej Umowy na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu związanym z zawarciem oraz realizacją niniejszej Umowy. 

Dane osobowe będą przechowywane przez Strony w trakcie okresu realizacji niniejszej Umowy 

oraz w okresie niezbędnym na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami 

z tytułu realizacji niniejszej Umowy. Osoby wyznaczone do kontaktów roboczych oraz 

odpowiedzialne za koordynację i realizację niniejszej Umowy, a także osoby będące Stroną lub 

reprezentantami Stron posiadają prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu. Mają one również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy 

RODO. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z zawarciem 

niniejszej Umowy. Strony nie będą przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom 

uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone na podstawie umowy 

powierzenia zawartej na piśmie podmiotom świadczącym usługi na zlecenie Stron. 

 

§ 11 

Spory mogące wyniknąć podczas realizacji niniejszej Umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu 

powszechnego, właściwego dla siedziby Teatru. 

 

§ 12 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 13 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

§ 14 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze 

otrzymuje Teatr i jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca. 

 

Załączniki do Umowy: 

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 

Załącznik nr 2 – Warunki gwarancji (dostarczone przez Wykonawcę), 

Załącznik nr 3 – Protokół odbioru technicznego samochodu osobowego. 

Załącznik nr 4 – Protokół zdawczo-odbiorczy samochodu osobowego”. 

 

 

                            TEATR                                                     WYKONAWCA 
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Załącznik nr 1 

do Umowy nr FIN/…….../2022 

 

„Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” 
 

 

Oferowany samochód osobowy: 

a) Marka………………….…………… 

b) Model……………………………….. 

c) Wersja………………………………. 

d) Rok produkcji: ………………………. 

 

 
1 Ten parametr stanowi kryterium oceny ofert. 
2 Wszędzie gdzie zastosowano sformułowanie „należy podać” – należy wypełnić wpisując konkretną wartość, ilość, parametr  

   lub wpisać TAK lub NIE 
3 Ten parametr stanowi kryterium oceny ofert. 

1.  
Gwarancja w zakresie braku wad materiałowych                                               

i wykonawczych1 
…………………………….… 

(należy podać2) 

2.  Gwarancja na perforację nadwozia …………………………….… 

(należy podać) 

3.  Gwarancja na brak usterek lakierniczych3  …………………………….… 

(należy podać) 

4.  Typ nadwozia VAN, TOURER   …………………………….… 

(należy podać) 

5.  Homologacja osobowa M1 …………………………….… 

(należy podać) 

6.  Ilość miejsc …………………………….… 

(należy podać) 

7.  Silnik wysokoprężny napędzany ON …………………………….… 

(należy podać) 

8.  Pojemność silnika  …………………………….… 

(należy podać) 

9.  Norma Euro  …………………………….… 

(należy podać) 

10.  Moc silnika  …………………………….… 

(należy podać) 

11.  Moment obrotowy  …………………………….… 

(należy podać) 

12.  Funkcja START/STOP …………………………….… 

(należy podać) 

13.  Układ wydechowy wyprowadzony do tyłu …………………………….… 

(należy podać) 
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14.  Skrzynia biegów: automatyczna  …………………………….… 

(należy podać) 

15.  Ładowność  …………………………….… 

(należy podać) 

16.  Zbiornik paliwa  …………………………….… 

(należy podać) 

17.  Dopuszczalna masa całkowita do …………………………….… 

(należy podać) 

18.  Długość całego pojazdu  …………………………….… 

(należy podać) 

19.  Wysokość pojazdu  …………………………….… 

(należy podać) 

20.  Wysokość wewnątrz pojazdu  …………………………….… 

(należy podać) 

21.  Wysokość tylnych drzwi  …………………………….… 

(należy podać) 

22.  Szerokość tylnych drzwi  …………………………….… 

(należy podać) 

23.  Rozstaw osi  …………………………….… 

(należy podać) 

24.  Kolor nadwozia srebrny metalizowany …………………………….… 

(należy podać) 

25.  
Całe nadwozie łącznie z dachem w jednym kolorze (zderzaki, 

boczne listwy ochronne, lusterka i klamki mogą być czarne) 
…………………………….… 

(należy podać) 

26.  Tapicerka z tkaniny w ciemnym kolorze …………………………….… 

(należy podać) 

27.  Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane o kąt 270 stopni …………………………….… 

(należy podać) 

28.  Drzwi przesuwne po prawej stronie …………………………….… 

(należy podać) 

29.  Oświetlenie stopnia wejściowego przy drzwiach przesuwnych …………………………….… 

(należy podać) 

30.  Uchwyt do wsiadania przy drzwiach przesuwnych …………………………….… 

(należy podać) 

31.  Uchwyty do wsiadania przy tylnych drzwiach po obu stronach …………………………….… 

(należy podać) 

32.  Uchwyt holowniczy z przodu …………………………….… 

(należy podać) 

33.  Hak holowniczy kulowy …………………………….… 

(należy podać) 
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34.  
Koło zapasowe pełnowymiarowe plus śruby jeżeli są 

wymagane, mocowane pod końcem ramy 
…………………………….… 

(należy podać) 

35.  

Obręcze ze stopów lekkich 17” wraz z oponami letnimi                   

o parametrach nie gorszych niż: 

Klasa wydajności energetycznej B,  

Klasa przyczepności na mokrej powierzchni A, 

Klasa zewnętrznego hałasu toczenia B, 

Hałas zewnętrzny toczenia 70dB. 

Rok produkcji opon nie starszy niż 2022. 
…………………………….… 

(należy podać) 

36.  System kontroli ciśnienia w ogumieniu w czasie jazdy …………………………….… 

(należy podać) 

37.  
Fabryczny zestaw narzędzi, podnośnik, apteczka, gaśnica, 

trójkąt ostrzegawczy 
…………………………….… 

(należy podać) 

38.  Osłony przeciw błotne przód i tył (chlapacze) …………………………….… 

(należy podać) 

39.  Elektryczny hamulec postojowy …………………………….… 

(należy podać) 

40.  Asystent ruszania na wzniesieniu  …………………………….… 

(należy podać) 

41.   Funkcja AUTO HOLD, HOLD …………………………….… 

(należy podać) 

42.  Układ wspomagania hamowania awaryjnego …………………………….… 

(należy podać) 

43.  Asystent bocznego wiatru …………………………….… 

(należy podać) 

44.  Układ monitorujący martwe pola …………………………….… 

(należy podać) 

45.  Układ utrzymania pasa ruchu  …………………………….… 

(należy podać) 

46.  Układ elektronicznej kontroli trakcji (np. ESC, ESP) …………………………….… 

(należy podać) 

47.  Układ przeciwpoślizgowy kół napędzanych ( np. ASR) …………………………….… 

(należy podać) 

48.  Układ ABS …………………………….… 

(należy podać) 

49.  Zabezpieczenie przed zatankowaniem niewłaściwego paliwa …………………………….… 

(należy podać) 

50.  Filtr paliwa z separatorem wody …………………………….… 

(należy podać) 

51.  
Lusterka zewnętrzne elektrycznie składane,                            

sterowane i podgrzewane 
…………………………….… 

(należy podać) 
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52.  Lusterko wsteczne wewnętrzne …………………………….… 

(należy podać) 

53.  Trzecie światło STOP …………………………….… 

(należy podać) 

54.  Lampy przeciwmgielne z doświetlaniem zakrętów …………………………….… 

(należy podać) 

55.  Kierunkowskazy dodatkowe z tyłu na dachu …………………………….… 

(należy podać) 

56.  Boczne światła sygnalizacyjne …………………………….… 

(należy podać) 

57.  Asystent świateł drogowych …………………………….… 

(należy podać) 

58.  Światła do jazdy dziennej …………………………….… 

(należy podać) 

59.  Uchwyt do wsiadania z przodu …………………………….… 

(należy podać) 

60.  Uchwyty nad głową kierowcy i pasażera …………………………….… 

(należy podać) 

61.  Nadwozie całkowicie przeszklone …………………………….… 

(należy podać) 

62.  Przyciemniane szyby …………………………….… 

(należy podać) 

63.  
Szyba przednia z filtrem, ogrzewana na całej powierzchni 

elektrycznie 
…………………………….… 

(należy podać) 

64.  Szyby tylne ogrzewane z wycieraczkami i spryskiwaczami …………………………….… 

(należy podać) 

65.  Szyby w przednich drzwiach sterowane elektrycznie …………………………….… 

(należy podać) 

66.  Wycieraczki przedniej szyby zintegrowane z spryskiwaczami …………………………….… 

(należy podać) 

67.  
Fotel kierowcy komfortowy hydraulicznie resorowany                        

z regulacją odcinka lędźwiowego, podgrzewany z zagłówkiem          

i podłokietnikiem   
…………………………….… 

(należy podać) 

68.  
Fotel pasażera komfortowy, podgrzewany z zagłówkiem                      

i podłokietnikiem   
…………………………….… 

(należy podać) 

69.  Komfortowa kanapa 2 osobowa z zagłówkami w 1 rzędzie …………………………….… 

(należy podać) 

70.  Komfortowa kanapa 2 osobowa z zagłówkami w 2 rzędzie …………………………….… 

(należy podać) 

71.  Komfortowa kanapa 3 osobowa z zagłówkami w 3 rzędzie …………………………….… 

(należy podać) 
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72.  Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera …………………………….… 

(należy podać) 

73.  Poduszki powietrzne boczne nadokienne (kurtyny) …………………………….… 

(należy podać) 

74.  
Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera chroniące tułów          

i miednicę 
…………………………….… 

(należy podać) 

75.  Sygnalizacja nie zapiętych pasów kierowcy i pasażera z przodu …………………………….… 

(należy podać) 

76.  Półka nad przednią szybą …………………………….… 

(należy podać) 

77.  Schowek pod deską rozdzielczą  …………………………….… 

(należy podać) 

78.  Zamykany schowek na desce rozdzielczej …………………………….… 

(należy podać) 

79.  Tapicerka przestrzeni pasażersko-ładunkowej …………………………….… 

(należy podać) 

80.  Tapicerowana podsufitka …………………………….… 

(należy podać) 

81.  Pokrycie tapicerskie drzwi tylnych …………………………….… 

(należy podać) 

82.  Obudowy (okładziny) nadkoli tylnych …………………………….… 

(należy podać) 

83.  
Kierownica skórzana, wielofunkcyjna, regulowana w dwóch 

płaszczyznach 
…………………………….… 

(należy podać) 

84.  Dywaniki podłogowe w kabinie kierowcy …………………………….… 

(należy podać) 

85.  Klimatyzacja automatyczna …………………………….… 

(należy podać) 

86.  
Wysokowydajna klimatyzacja dla przestrzeni pasażerskiej                        

o mocy chłodniczej nie mniejszej niż 9 kW 
…………………………….… 

(należy podać) 

87.  Dogrzewacz elektryczny nawiewanego powietrza …………………………….… 

(należy podać) 

88.  Dogrzewacz elektryczny płynu chłodzącego silnika …………………………….… 

(należy podać) 

89.  
Alarm z własnym zasilaniem, funkcją dozoru wnętrza                                                 

i ochroną przed odholowaniem z czujnikami ruchu i przechyłu 
…………………………….… 

(należy podać) 

90.  Możliwość ładowania telefonu bezprzewodowo …………………………….… 

(należy podać) 

91.  
Zintegrowany z pojazdem system radia z Bluetooth z funkcją 

zestawu głośnomówiącego, fabryczny system multimedialny 

min. 8”, głośniki dwudrożne z przodu i z tyłu 
…………………………….… 

(należy podać) 
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92.  
Kolorowy wyświetlacz wielofunkcyjny - komputer pokładowy 

połączony z zegarami - komunikaty wyświetlane w języku 

polskim 
…………………………….… 

(należy podać) 

93.  Wyłącznik główny instalacji elektrycznej …………………………….… 

(należy podać) 

94.  Gniazdo USB  …………………………….… 

(należy podać) 

95.  Gniazdo 12V …………………………….… 

(należy podać) 

96.  Gniazdo 230V …………………………….… 

(należy podać) 

97.  Gniazdo 12V w tylnej części przestrzeni pasażersko ładunkowej …………………………….… 

(należy podać) 

98.  System wspomagający parkowanie z kamerą 360o …………………………….… 

(należy podać) 

99.  Sygnalizator dźwiękowy cofania …………………………….… 

(należy podać) 

100.  Czujnik deszczu i zmroku …………………………….… 

(należy podać) 

101.  Wskaźnik temperatury zewnętrznej …………………………….… 

(należy podać) 

102.  Centralny zamek sterowany pilotem …………………………….… 

(należy podać) 

103.  
Funkcja w sterowaniu centralnym zamkiem umożliwiająca 

niezależne otwieranie i zamykanie kabiny kierowcy bez 

konieczności otwierania przestrzeni pasażersko ładunkowej 
…………………………….… 

(należy podać) 

104.  Funkcja sprawdzania poziomu oleju na zimnym silniku …………………………….… 

(należy podać) 

105.  
Możliwość łatwego demontażu kanap pierwszego, drugiego  

i trzeciego rzędu (np. funkcja zatrzasków, automatycznych 

uchwytów) 
…………………………….… 

(należy podać) 
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Załącznik nr 3 

do Umowy nr FIN/…….../2022 

 

 

 

 

Protokół odbioru technicznego samochodu osobowego 
 

 

W dniu ............................. r. dokonano odbioru technicznego samochodu osobowego marki 

..................................... model ............................................. typ ......................................... 

zakupionego przez Teatr Narodowy na podstawie umowy nr ...................................  

z dnia ...................... 

 

rok produkcji ......................... 

stan paliwa rezerwa 

numer nadwozia ......................................................................... 

numer silnika .............................................................................. 

 

 

1.Ocena wizualna samochodu osobowego oraz zgodności z parametrami technicznymi 

określonymi w Załączniku nr 1 do Umowy: 

 

........................................................................... 

 

2. Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz     

   dla Teatru i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

                            TEATR                                                      WYKONAWCA 

 

 

.....................................           ……................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 7 do SWZ 

Strona 13 z 13 

Załącznik nr 4 

do Umowy nr FIN/……..../2022 

 

 

 

Protokół zdawczo-odbiorczy samochodu osobowego 
 

 

W dniu ............................. r. dokonano odbioru samochodu osobowego marki 

...................................... model ......................................... typ ......................................... 

zakupionego przez Teatr Narodowy na podstawie umowy nr ....................... z dnia 

...................... 

 

rok produkcji ......................... 

stan paliwa rezerwa 

numer nadwozia ........................................... 

numer silnika ................................................ 

 

 

 

1. Ocena wizualna przekazywanego samochodu osobowego oraz zgodności z 

parametrami technicznymi (Załącznik nr 1 do Umowy):  

 

........................................................................... 

 

2.  Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden    

    egzemplarz dla Teatru i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

                            TEATR                                                     WYKONAWCA 

 

 

.....................................          ……................................ 
 


