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PROJEKT 

UMOWA Nr …………/2021 

 

zawarta w dniu ………………….…………. 2021 r. w Warszawie, w rezultacie dokonania  

przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie podstawowym (ZP/7/2021), na podstawie art. 275  

pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 2019), pomiędzy: 

 

Skarbem Państwa – Szefem Agencji Wywiadu 

02-634 Warszawa, ul. Miłobędzka 55, NIP: 521-319-85-08, REGON: 015179898 zwanym 

dalej „Zamawiającym”, w imieniu, którego działa: 

………………………………………………………………………………………… 

a 

firmą ………………………… z siedzibą w ………………………………… przy ul. …………………………, 

kod pocztowy ……………., KRS ……………………………..., NIP ……………….., REGON ………………, 

zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 

……………………………………………………………………………………………., 

……………………………………………………………………………………………… 

łącznie zwanymi „Stronami” lub osobno „Stroną” 

 

§ 1. 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż wraz z dostarczeniem asortymentu, tj. 

część ….. –……………….., część ….. – ……………………………, zgodnie ze złożoną przez 

Wykonawcę ofertą z dnia ………………….….. 2021 r., stanowiącą załącznik do umowy, 

zwaną dalej „wykazem asortymentu".  

2. Wykonawca oświadcza, że: 

1) asortyment, o którym mowa w ust. 1, spełnia wszystkie parametry określone  

w specyfikacji warunków zamówienia i złożonej ofercie oraz jest fabrycznie nowy, 

wolny od wad fizycznych i prawnych, kompletny, nieużywany, nienaprawiany, 

oryginalnie zapakowany, dopuszczony do obrotu gospodarczego na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej i objęty gwarancją na tym terytorium, a ponadto, że spełnia 

wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa oraz zużycia energii określone  

w obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej prawie oraz posiada certyfikaty 

dopuszczające do jego stosowania w Unii Europejskiej; 

2) asortyment jest wysokiej jakości oraz zapewnia pełną kompatybilność pracy  

z urządzeniami Zamawiającego wyszczególnionymi w formularzu ofertowym; 

3) zastosowanie dostarczonego asortymentu nie spowoduje utraty gwarancji 

producenta urządzeń Zamawiającego. W przypadku utraty gwarancji 

Zamawiającemu przysługuje prawo naprawienia tych urządzeń na koszt 

Wykonawcy; 

4) dostarczy asortyment opakowany w sposób umożliwiający jego identyfikację  

– w szczególności będzie widoczne: logo producenta, nazwa, ilość, symbol/numer 
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katalogowy, termin przydatności do użycia – bez konieczności naruszania 

opakowania; 

5) asortyment będzie dostarczony z wszelkimi zabezpieczeniami stosowanymi  

przez producentów. 

3. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy na swój koszt do siedziby Zamawiającego  

w terminie do 3 tygodni od daty podpisania niniejszej umowy. Powyższy termin uważa 

się za zachowany, jeżeli w tym czasie przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy 

podpiszą protokół, o którym mowa w §2 ust. 3. 

4. Dostarczenie i odebranie asortymentu nastąpi w terminie uzgodnionym przez Strony 

umowy. 

5. W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy wystąpi na rynku brak asortymentu 

oferowanego przez Wykonawcę w ofercie, Zamawiający może, na wniosek 

Wykonawcy, wyrazić zgodę na dokonanie zmiany asortymentu pod warunkiem,  

że nie będzie on o gorszych parametrach niż pierwotnie oferowany. Wniosek 

Wykonawcy musi być sporządzony na piśmie i zawierać opis asortymentu, porównanie 

jego parametrów z asortymentem pierwotnie oferowanym oraz oświadczenie, że cena 

oferowanego asortymentu nie ulega zmianie w stosunku do ceny asortymentu 

pierwotnie oferowanego. 

 

§ 2. 

1. Odebranie asortymentu nastąpi w obecności przedstawicieli Stron umowy 

wymienionych w ust. 7, którzy potwierdzą protokołem odbioru ilościową zgodność 

asortymentu ze złożoną przez Wykonawcę ofertą, z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. Zamawiający, w ciągu 5 dni roboczych od dnia odebrania asortymentu, zobowiązany 

jest do sprawdzenia parametrów technicznych dostarczonego przez Wykonawcę 

asortymentu oraz jego zgodności ze specyfikacją warunków zamówienia  

i ofertą Wykonawcy. Rezultat sprawdzenia parametrów technicznych zostanie 

odnotowany w protokole odbioru. 

3. Potwierdzenie w protokole odbioru zgodności ilościowej, o czym mowa w ust. 1,  

oraz jakościowej, o czym mowa w ust. 2, w terminie wskazanym w §1 ust. 3, stanowi 

potwierdzenie realizacji przedmiotu umowy. 

4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że dostarczony asortyment  

jest niezgodny ze specyfikacją warunków zamówienia i złożoną ofertą, Wykonawca 

jest zobowiązany do jego dostarczenia zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia 

i złożoną ofertą na własny koszt do siedziby Zamawiającego, w ciągu 3 dni roboczych 

od dnia poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego o tych niezgodnościach. 

Przepis ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio. 

5. Odpowiedzialność za szkody powstałe w asortymencie, do chwili podpisania 

protokołu, o którym mowa w ust. 1, ponosi Wykonawca. 

6. Wykrycie wad w asortymencie, po dniu podpisania protokołu, o którym mowa  

w ust. 3, nie pozbawia Zamawiającego uprawnień wynikających z umowy  

oraz możliwości dochodzenia od Wykonawcy odpowiedzialności z tytułu rękojmi. 
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7. Do kontaktów: 

1) ze strony Zamawiającego jest upoważniony: 

a) …………………………………………….., tel.: ………………………………………… 

– w sprawach dotyczących dostarczenia asortymentu do siedziby Zamawiającego, 

b) ……………………..………………………, tel.: …………….………………………… 

– w sprawach dotyczących sprawdzenia zgodności dostarczonego asortymentu  

ze złożoną ofertą oraz do podpisania protokołów, o których mowa w ust. 1-3; 

2) ze strony Wykonawcy, w sprawach dotyczących realizacji przedmiotu umowy, 

sprawdzenia zgodności dostarczonego asortymentu ze złożoną ofertą  

oraz do podpisania protokołów, o których mowa w ust. 1-3, są upoważnieni:  

a) …………………………………………………….., tel.: ……………………………………………….., 

b) …………………………………………………….., tel.: ………………………………………………… 

8. Zmiana osób, o których mowa w ust. 7, w trakcie realizacji umowy wymaga 

poinformowania drugiej Strony na piśmie i nie stanowi zmiany umowy. 

9. Strony zobowiązują się do: 

1) kierowania wszelkiej korespondencji wymagającej formy pisemnej na adresy Stron 

wymienione w komparycji umowy; 

2) niezwłocznego, pisemnego powiadomienia drugiej Strony o zmianie adresu,  

o którym mowa w pkt 1. 

10. W przypadku naruszenia obowiązku, o którym mowa w ust. 9 pkt 2, 

korespondencja wysłana na adres wymieniony w komparycji umowy uznana będzie  

za doręczoną. 

 

§ 3. 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 Wykonawca otrzyma  

od Zamawiającego  wynagrodzenie, w kwocie netto ………………………… zł, w kwocie 

brutto ……………………. zł (słownie brutto: ……………………………………………………), 

obejmujące wszelkie koszty, opłaty, wydatki Wykonawcy, a także podatki,  

w tym podatek od towarów i usług (VAT).  

2. Wynagrodzenie brutto określone w ust. 1 zawiera wynagrodzenie: 

1) za część ….. w kwocie brutto ……….…….. zł (słownie brutto: 

………………………………………………), w tym podatek VAT; 

2) za część ….. w kwocie brutto ……….…….. zł (słownie brutto: 

………………………………………………), w tym podatek VAT; 

3) …………… 

3. Ceny jednostkowe asortymentu, określonego przez Wykonawcę w ofercie, są stałe  

i nie ulegną zmianie w czasie obowiązywania umowy. 

 

§ 4. 

1. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy będzie dokonana przez Zamawiającego 

przelewem bankowym na nr rachunku bankowego Wykonawcy na podstawie 
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prawidłowo wystawionej faktury, w ciągu 14 dni od dnia jej dostarczenia 

Zamawiającemu. 

2. Faktura powinna zostać wystawiona w ciągu 3 dni od dnia podpisania przez Strony 

umowy protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 3. Do faktury załącza się protokół. 

3. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

 

§ 5. 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na asortyment zgodnie z gwarancją 

udzielaną przez producenta asortymentu, jednak nie mniej niż 12 miesięcy od daty 

dostarczenia asortymentu. 

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania przez Zamawiającego 

protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 3.  

3. Wykonawca jest zobowiązany, w okresie gwarancji, do usunięcia wady asortymentu 

lub dostarczenia asortymentu wolnego od wad w terminie: 

1) dla części 1 i/lub części 2 wynosi: 

a) 24 godziny od momentu telefonicznego nr tel. ……………….. i mailowego na adres 

………………………….., zgłoszenia wady przez Zamawiającego lub 

b) 3 dni robocze od dnia poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego  

o tym fakcie; 

c) Wykonawca ma obowiązek potwierdzenia zgłoszenia reklamacji emailem  

na adres ………………………………; 

2) dla części od 3 do 7 – 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego.  

Wymiana nastąpi w siedzibie Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Potwierdzenie 

wymiany asortymentu na nowy następuje w formie protokołu podpisanego  

przez Strony umowy. 

4. W przypadku uszkodzenia elementów asortymentu zawierających nośniki informacji  

i braku możliwości ich naprawy w siedzibie Zamawiającego podlegają one zniszczeniu 

w siedzibie Zamawiającego w obecności przedstawicieli Stron umowy, o których mowa 

w § 2 ust. 7. Z czynności zniszczenia nośników informacji zostaje sporządzony protokół 

w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron umowy. 

5. W miejsce zniszczonych nośników, o których mowa w ust. 4, Wykonawca w ramach 

gwarancyjnej wymiany dostarczy na własny koszt nowe nośniki w terminie do 7 dni 

od dnia ich zniszczenia do siedziby Zamawiającego. Potwierdzenie dostarczenia 

nowego asortymentu następuje w formie dodatkowego protokołu podpisanego  

przez Strony umowy. 

6. W przypadku gdy Wykonawca nie wykona obowiązku wynikającego z ust. 3-5, 

Zamawiający, po uprzednim pisemnym poinformowaniu Wykonawcy, ma prawo zlecić 

dowolnemu podmiotowi naprawę lub wymianę asortymentu, kosztami naprawy lub 

wymiany obciążyć Wykonawcę, nie tracąc gwarancji Wykonawcy.  

7. Wykonawca zobowiązuje się, że dostarczony, wolny od wad, nowy asortyment będzie 

spełniał parametry i standardy określone w wykazie asortymentu, lub inne 

uzgodnione z Zamawiającym. 



Załącznik nr 2 do SWZ, nr sprawy: ZP/7/2021 

Strona 5 z 7 

§ 6. 

 

1. W przypadku zawarcia umowy na część 1 i/lub część 2, gdy Wykonawca 

zaproponował materiał(-y) równoważny(-e) względem oznaczeń zastosowanych 

przez Zamawiającego w formularzu ofertowym w kolumnie Asortyment, Wykonawca 

zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

nie później niż do dnia podpisania umowy, w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto 

dla części 1 i/lub części 2, o którym mowa w § 3 ust. 2,  

tj. …….…………………………………..……………….…………………………………..………… zł (słownie: 

……………………………………….…………………………………..………………………………………… zł)  

w formie …….…………………………………………………………………….……….  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy powinno być bezwarunkowe, 

nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy przeznaczone zostanie na ewentualne 

pokrycie roszczeń Zamawiającego z tytułu kar umownych, ewentualnych napraw 

urządzeń, gwarancji lub rękojmi. 

4. W razie niewykorzystania zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

na zaspokojenie roszczeń Zamawiającego zostanie zwolnione po okresie gwarancji 

wskazanym w § 5 ust. 1.    

5. Zamawiający może, na wniosek Wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy 

wniesionego zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana  

jest w sposób zachowujący ciągłość zabezpieczenia i nie może powodować 

zmniejszenia jego wysokości. 
 

§ 7. 

 

1. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej części przez Zamawiającego, z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary 

umownej w wysokości 10%: 

1) wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, jeśli odstąpienie nastąpi  

od realizacji umowy w całości; 

2) wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2, za tą część przedmiotu umowy,  

od której następuje odstąpienie. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w dostarczeniu 

przedmiotu umowy w odpowiedniej części − w wysokości 1% wartości brutto 

nieterminowo dostarczonego asortymentu za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony 

od upływu terminu, o którym mowa w § 1 ust. 3.    

3. W przypadku zwłoki w terminie wymiany wadliwych materiałów na wolne od wad, 

usunięcia wad lub dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad, który  

w przypadku ofert złożonych dla: 

1) części 1 i/lub części 2 wynosi: 
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a) 24 godziny od momentu telefonicznego zgłoszenia wady przez Zamawiającego 

lub 

b) 3 dni robocze od dnia poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego  

o tym fakcie; 

2) części od 3 do 7 wynosi 3 dni robocze od dnia poinformowania Wykonawcy  

przez Zamawiającego o tym fakcie 

 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto 

nieterminowo dostarczonego asortymentu, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony 

od upływu terminu, o którym mowa § 5 ust. 3 umowy. 

4. Wysokość każdej z kar umownych, o których mowa w ust. 2-3, nie może przekroczyć 

10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy. 

5. Kary umowne przewidziane w niniejszym paragrafie obowiązują niezależnie od siebie.  

6. Roszczenie Zamawiającego o zapłatę kary umownej, o której mowa w ust. 2,  

nie przysługuje, jeżeli skutecznie nastąpi odstąpienie od umowy lub jej części z winy 

Wykonawcy, gdy Zamawiający naliczy karę, o której mowa w ust. 1. 

7. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

8. W przypadku, gdy wartość wyrządzonej Zamawiającemu szkody będzie wyższa  

niż wartość naliczonych kar umownych, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia 

odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 

§ 8. 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od całości umowy lub jej części, w przypadku: 

1) zwłoki w terminie dostarczenia przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 3, 

dłuższego niż 20 dni – w terminie 30 dni od upływu 20 dniowej zwłoki;  

2) gdy Wykonawca nie zastosuje się do wezwania przez Zamawiającego  

do zaniechania naruszania postanowień umowy i usunięcia ewentualnych skutków 

tych naruszeń we wskazanym terminie – w terminie 30 dni od upływu terminu 

wskazanego w wezwaniu; 

3) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy  

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu 

interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, na zasadach  

i warunkach określonych w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  

- Prawo zamówień publicznych - w ciągu 30 dni kalendarzowych od powzięcia  

przez Zamawiającego informacji o ww. okolicznościach; 

4) gdy Wykonawca zawiesił działalność gospodarczą, zaprzestał jej prowadzenia  

lub wszczęto wobec niego postępowanie egzekucyjne - w terminie 30 dni 

kalendarzowych od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o jednej  

z tych okoliczności. 

2. Odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1, 2 oraz 4 

uważane będzie za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
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i będzie uprawniało Zamawiającego do naliczenia kary umownej, o której mowa w § 7 

ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności  

i wymaga uzasadnienia. 

4. W razie odstąpienia od części umowy, Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty ceny 

należnej za zrealizowaną część przedmiotu umowy. 

 

§ 9. 

1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

2. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu realizacji niniejszej umowy, będą 

rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany, uzupełnienia oraz dodatkowe porozumienia dotyczące niniejszej 

umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, i są dopuszczalne  

w granicach określonych zapisem art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych, przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach 

zamówienia. 

4. Zmiany umowy nie stanowią: 

1) zmiana wskazanych w § 2 ust. 7 osób odpowiedzialnych za realizację postanowień 

umowy; 

2) zmiana danych teleadresowych Stron; 

3) zmiana danych rejestrowych Stron. 

4. Strony będą dążyć do ugodowego rozstrzygnięcia sporów, jakie mogą wyniknąć  

w związku z realizacją umowy. 

5. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu 

sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

6. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

7. Integralną część umowy stanowi załącznik – wyciąg z oferty Wykonawcy z dnia 

………………… 2021 r. 

8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron. 

 

Załącznik: 

- kopia oferty Wykonawcy z dnia ……………….……… 2021 r. – na …… stronach. 

 

 

 

 

 

WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 


