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ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE  

DO TREŚCI UMOWY 

 

 

Zawarta w dniu …………………….. w Warszawie, pomiędzy: 

Skarbem Państwa – Komendantem Służby Ochrony Państwa z siedzibą w Warszawie przy   

ul. Podchorążych 38, NIP 701-079-97-93, REGON 369383133,  

reprezentowanym przez: 

………………………………………………….. 

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM  

a  

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

z siedzibą w ……………………………………………. przy ul. …………………………......  

NIP ………………., REGON ………………, reprezentowanym 

przez:………………………………………………….. 

zwanym dalej WYKONAWCĄ 

łącznie zwanymi STRONAMI  

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie 

……………………………………., nr sprawy ....................., została zawarta umowa o następującej 

treści: 

 

§ 1. 

 

1. WYKONAWCA zobowiązuje się sprzedać ZAMAWIAJĄCEMU wykrywacz materiałów 

wybuchowych w ilości 4 kpl. fabrycznie nowy z roku produkcji ............, zwany dalej 

przedmiotem umowy spełniający wymagania określone w załączniku nr 1 do umowy za cenę: 

………………zł z należnym podatkiem VAT.  

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w terminie do 29.11.2019 r. 

3. Przedmiot umowy dostarczony będzie do magazynu Zamawiającego mieszczącego się 

w Warszawie przy ul. Podchorążych 38.  

 

§ 2. 

 

1. WYKONAWCA ponosi koszty ubezpieczenia oraz transportu przedmiotu umowy do siedziby 

ZAMAWIAJĄCEGO.  

2. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na ZAMAWIAJĄCEGO 

z chwilą podpisania protokołu przyjęcia. 

3. Dokumentem stwierdzającym dostawę oraz odbiór techniczny przedmiotu umowy jest protokół 

przyjęcia  podpisany przez przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO. 

4. WYKONAWCA gwarantuje, że przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z obowiązującymi 

normami jest wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych. 

 

§ 3. 

 

1. WYKONAWCA udziela gwarancji bezawaryjności działania przedmiotu umowy na okres ….. 

lat, biegnącej od dnia podpisania protokołu przyjęcia przedmiotu umowy w siedzibie 

ZAMAWIAJĄCEGO. 

2. WYKONAWCA zapewnia przeglądy, obsługi oraz naprawy obowiązujące w okresie objętym 

warunkami gwarancji na koszt WYKONAWCY. 
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3. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się powiadomić WYKONAWCĘ o stwierdzonych wadach 

przedmiotu umowy w ciągu 7 dni roboczych od dnia ich ujawnienia, natomiast WYKONAWCA 

jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.  

4. W przypadku nie usunięcia wad, w terminie 14 dni WYKONAWCA wymieni przedmiot umowy 

na wolny od wad i o parametrach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

5. WYKONAWCA zobowiązuje się do przeszkolenia w zakresie obsługi i warunków eksploatacji 

przedmiotu umowy 2 osób wyznaczonych przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

6. WYKONAWCA na każdorazowe zlecenie ZAMAWIAJĄCEGO dokona bezpłatnej oceny stanu 

technicznego urządzenia z ewentualną kalkulacją kosztów naprawy, której wyniki przedstawi 

pisemnie ZAMAWIAJĄCEMU przez cały okres eksploatacji urządzenia. 

§ 4. 

1. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się dokonać zapłaty za przedmiot umowy przelewem na 

rachunek bankowy WYKONAWCY podany na fakturze w terminie 30 dni, licząc od dnia 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

2. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO. 

 

§ 5. 

 

1. WYKONAWCA przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w formie ………………. w wysokości 5 % wartości umowy brutto tj. kwotę 

………………….. (słownie:……………………………………………………………….). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zaliczone zostanie na poczet kar umownych. 

3. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy WYKONAWCA         

obciążony zostanie karami umownymi z następujących tytułów oraz w następujących 

wysokościach:  

1) za odstąpienie od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z powodu wad przedmiotu umowy                 

w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy, w przypadku, gdy WYKONAWCA nie 

wymieni przedmiotu umowy na wolny od wad w terminie 14 dni; 

      2) za nieterminowe wywiązanie się z umowy w wysokości 0,5% wartości przedmiotu umowy 

dostarczonego po terminie określonym w umowie za każdy dzień opóźnienia. 

4. ZAMAWIAJĄCY obciążony zostanie karami umownymi z następujących tytułów oraz                       

w następujących wysokościach: 

 1) za odstąpienie od umowy z winy ZAMAWIAJĄCEGO w wysokości 5% wartości 

przedmiotu umowy; 

 2) za nieterminowe opłacenie faktury w wysokości odsetek ustawowych. 

5.    ZAMAWIAJĄCY odstąpi od umowy po upływie 14 dni od terminu dostawy określonym w §1 

ust. 2, gdy WYKONAWCA nie wywiąże się z dostawy przedmiotu zamówienia.  

6.  ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego                      

wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

7.   ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z płatności za fakturę. 

8.  ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do potrącenia należności z tytułu kar umownych ze     

zobowiązań wobec WYKONAWCY wynikających z niniejszej umowy. 

9.  Strony zgodnie oświadczają, że zabezpieczenie określone w ust. 1 zostało przekazane przez              

WYKONAWCĘ na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO przed podpisaniem umowy. 

10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone WYKONAWCY przez           

ZAMAWIAJĄCEGO w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu przyjęcia.  

11. WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność za działania podwykonawców, którymi posłuży się  

przy wykonywaniu umowy jak za działania własne, zgodnie z art. 474 Kodeksu Cywilnego. 
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§ 6. 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) oraz przepisy 

Kodeksu Cywilnego z wyłączeniem art. 509. 

2. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją przedmiotowej umowy, strony zobowiązują 

się rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności osiągnięcia 

kompromisu będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla miejsca siedziby 

ZAMAWIAJĄCEGO. 

§ 7. 

Zmiany, uzupełnienia oraz porozumienia dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

§ 8. 

1. Umowa niniejsza sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 

WYKONAWCY i dwa dla ZAMAWIĄCEGO. 

2. Integralną część umowy stanowią załączniki: 

a) Załącznik nr 1 na 2 str. – Zestawienie parametrów techniczno - użytkowych. 

 

 

 

 

 

 

  WYKONAWCA                                                                          ZAMAWIAJĄCY 

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

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonano w 3 egz. 

Egz. nr 1 – Wykonawca 

Egz. nr 2 – Wnioskujący 

Egz. nr 3 – Główny Księgowy SOP 

Wykonał: ………….. (tel. 22 …………….) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


