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UMOWA Nr  

 

 

zawarta w dniu .............-………..- 2018 r. w Warszawie, zwana dalej „Umową”, pomiędzy:  

 

Skarbem Państwa - Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą                  

w Warszawie (kod pocztowy 02-591), przy ul. Stefana Batorego 5, NIP 521-052-60-30, zwanym 

dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

 

……………………….. 

a 

…………………………………. 

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

………………………… 

 

zwanymi w dalszej treści Umowy łącznie „Stronami”, a oddzielnie „Stroną”. 

 

Niniejsza Umowa zostaje zawarta z Wykonawcą wybranym w wyniku przeprowadzonego 

przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z wyłączeniem 

stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy. 

 

§ 1. 

[Przedmiot Umowy] 

Przedmiotem Umowy jest zakup i dostawa kasków narciarskich i rowerowych na potrzeby 

ogólnopolskiej kompanii społecznej w ramach programu  „Razem bezpieczniej”, zgodnie ze 

Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy 

oraz złożoną przez Wykonawcę ofertą, stanowiącą załącznik nr 2 do Umowy. 

 

§ 2. 

[Wynagrodzenie] 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu Umowy, określonego                         

w § 1 Umowy, ustala się na kwotę netto ……………… zł (słownie: …………….. złotych 

00/100) powiększoną o podatek VAT w kwocie ……… zł (słownie: ………… złotych 

00/100), co stanowi kwotę brutto …………. zł (słownie: ………… złotych 00/100). 

2. Kalkulacja wynagrodzenia sporządzona została w oparciu o sumę cen jednostkowych 

poszczególnych artykułów, wskazanych przez Wykonawcę w złożonej ofercie, o których 

mowa w § 1 Umowy. 

3. Wynagrodzenie będzie płatne w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany na fakturze, w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury. 

4. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany, bez zastrzeżeń, przez przedstawiciela 

Zamawiającego i Wykonawcy protokół odbioru przedmiotu Umowy, którego wzór stanowi 

załącznik nr 3 do Umowy. 

5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Termin 

zapłaty uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego 

nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu płatności. 
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§ 3. 

[Termin] 

Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu Umowy nie później niż  

do dnia 18 grudnia 2018 r. 

 

§ 4. 

[Realizacja Umowy] 

1. Wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 obejmuje: dostarczenie artykułów 

do Zamawiającego w Warszawie, przy ul. ……………………..  

i przedstawienie Zamawiającemu do odbioru, zgodnie z poniżej opisaną procedurą  

w terminie wskazanym w § 3 Umowy.  

2. Sposób transportu oraz opakowanie przedmiotu Umowy musi zapewniać zabezpieczenie 

przed uszkodzeniami. Za szkody powstałe w trakcie transportu i rozładunku 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

3. Wykonawca, w ramach realizacji klauzuli środowiskowej, dokona czynności związanych  

z dostarczeniem przedmiotu Umowy w dni robocze, w godzinach 10:00-14:00. 

4. Odbiór przedmiotu Umowy zostanie potwierdzony protokołem odbioru, o którym mowa  

w § 2 ust. 4 Umowy.  

5. Po dostarczeniu przedmiotu Umowy, wyznaczony przedstawiciel Zamawiającego sprawdzi 

jego zgodność z Umową pod względem ilościowym, jakościowym i zgodności  

z wymaganiami określonymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz 

złożonej ofercie. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu Umowy przez podpisanie 

protokołu odbioru, o którym mowa w ust. 4 lub zgłosi zastrzeżenia uzasadniające odmowę 

dokonania odbioru.  

6. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru przedmiotu Umowy lub dokonać częściowego 

odbioru, w szczególności w przypadku stwierdzenia wad, niezgodności z wymaganiami, 

określonymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz złożonej ofercie lub 

niekompletności części przedmiotu Umowy.   

7. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń dotyczących przedmiotu 

Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt i ryzyko  

oraz do ponownego dostarczenia przedmiotu Umowy bądź odpowiedniej jego części celem 

ponownego odbioru przez Zamawiającego. Wszystkie czynności związane z odbiorem 

muszą zostać przeprowadzone w terminie określonym w § 3 Umowy.  

8. Jeżeli w toku wykonywania Umowy, Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności, które 

dają podstawę do oceny, że przedmiot Umowy nie zostanie wykonany w zakresie lub 

terminie określonym w Umowie, niezwłocznie pisemnie powiadomi Zamawiającego  

o takim niebezpieczeństwie, wskazując jego przyczynę i prawdopodobny termin 

wykonania przedmiotu Umowy. Nie zwalnia to jednak Wykonawcy od odpowiedzialności 

z tytułu zapłaty kar umownych, o których mowa w § 6 Umowy. 

 

 

§ 5. 

[Porozumiewanie się Stron] 

1. Strony mogą przekazywać sobie korespondencję w formie pisemnej za pośrednictwem 

poczty, kurierów, faksem lub dostarczać osobiście za potwierdzeniem odbioru             

oraz w drodze elektronicznej na adresy e-mail, wskazane w ust. 4. 

2. Strony zgodnie oświadczają, iż adresami do korespondencji są adresy wskazane                

w komparycji Umowy. Zmiana adresów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie 

wymaga zmiany Umowy, lecz dla swej skuteczności wymaga powiadomienia drugiej 
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Strony w formie pisemnej listem poleconym.  

3. W przypadku niepowiadomienia Strony o zmianie adresu do korespondencji, o którym 

mowa w ust. 2, doręczenie korespondencji na dotychczasowy adres uznaje się  

za skuteczne.  

4. Osobami odpowiedzialnymi za realizację i współpracę przy wykonywaniu przedmiotu 

Umowy, w szczególności podejmowanie czynności, o których mowa w § 4 Umowy, są: 

1) ze strony Wykonawcy:  

Pani/Pan …………….  

tel. ……………., fax: ………….., e-mail: …………; 

2) ze strony Zamawiającego:  

Pani/Pan ……………,   

tel. …………. e-mail: …………... 

5. Zmiana przedstawicieli, o których mowa w ust. 4, nie wymaga zmiany Umowy, lecz dla 

swej skuteczności wymaga powiadomienia drugiej Strony w formie pisemnej. 

6. Strony wzajemnie oświadczają, że dane osobowe udostępnione drugiej Stronie zgodnie  

z Umową lub w związku z jej realizacją, przetwarzane są przez każdą ze Stron  

na potrzeby wykonywania Umowy, przez okres jej trwania, z uwzględnieniem 

ustawowych terminów przechowywania dokumentacji – w trybie i na zasadach 

określonych w rozporządzeniu 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 4.5.2016, s.1, z późn. zm.), zwanym dalej „RODO”. 

7. Strony zobowiązują się do wykonywania wobec osób, których dane udostępniły drugiej 

Stronie, obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 lub art. 14 RODO. 

8. Każda ze Stron zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie  

z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Umowy. 

 

 

§ 6. 

[Kary umowne] 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, które poniósł Zamawiający 

wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.  

2. W przypadku zwłoki Wykonawcy w prawidłowym wykonaniu i dostarczeniu przedmiotu 

Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 

ponad termin wskazany w § 3 Umowy. 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez którąkolwiek ze Stron         

z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa  

w § 2 ust. 1 Umowy. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu 

wynagrodzenia. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

zastrzeżone kary umowne na zasadach ogólnych określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 

1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, z późn. zm.), zwanej dalej 

„Kodeksem cywilnym”. 

 

 

 

mailto:anna.jazwinska@mswia.gov.pl
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§ 7. 

[Odstąpienie od Umowy] 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy, gdy Wykonawca nie realizuje bądź niewłaściwie 

realizuje przedmiot Umowy, w szczególności gdy Wykonawca nie dostarcza artykułów, 

zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz złożoną ofertą. 

Odstąpienia można dokonać w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiedzy o zaistnieniu 

okoliczności uzasadniających odstąpienie. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy            

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

Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 7 dni od dnia powzięcia 

wiedzy o tych okolicznościach.  

3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wymaga uzasadnienia i formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

 

§ 8. 

[Postanowienia końcowe] 

 

1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.  

2. Wszelkie spory między Stronami wynikłe na tle realizacji Umowy, których nie da się 

rozstrzygnąć polubownie, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo  

dla siedziby Zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień Umowy wymagają formy pisemnej                  

pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 5 ust. 2 i 5 Umowy. 

4. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z Umowy. 

5. Przez „dni robocze” Strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem  

dni ustawowo wolnych od pracy.  

6. Załączniki wymienione w treści Umowy stanowią jej integralną część. 

7. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy dla Zamawiającego 

i jeden dla Wykonawcy. 

 

 

 

……………………………      ………………………… 

 (w imieniu Zamawiającego)         (w imieniu Wykonawcy) 

 

        

 

 

 
 

 

 

 

 

Załączniki do Umowy: 

1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, 

2. Oferta Wykonawcy, 

3. Wzór protokołu odbioru. 
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Załącznik nr 1  

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kask narciarski 

rozmiar - obwód 

głowy ok. 50-52 

 wkładka EPS pochłaniająca 

uderzenia 

 miękkie wykończenie 

wewnątrz 

 pasek z regulacją 

 funkcja ochrony głowy 

50 szt. 

Kask narciarski 

rozmiar - obwód 

głowy ok. 53-56 

 wkładka EPS pochłaniająca 

uderzenia 

 miękkie wykończenie 

wewnątrz 

 pasek z regulacją 

 funkcja ochrony głowy 

100 szt. 

Kask narciarski 

rozmiar - obwód 

głowy ok. 56-60 

 wkładka EPS pochłaniająca 

uderzenia 

 miękkie wykończenie 

wewnątrz 

 pasek z regulacją  

 funkcja ochrony głowy 

150 szt. 

Kask rowerowy 

obwód głowy  

ok. 54-56 cm 

 materiał: EPS zgodny z 

normą: CE EN 1078 

 siatka przeciw owadom 

 odpinane wewnętrzne 

wkładki 

 komfortowe zapięcie pod 

szyją 

  łatwa regulacja obwodu 

50 szt. 

Kask rowerowy 

obwód głowy  

ok. 56-58 cm 

 materiał: EPS zgodny z 

normą: CE EN 1078 

 komfortowe zapięcie pod 

szyją  

 łatwa regulacja obwodu 

100 szt. 

Kask rowerowy 

obwód głowy  

ok. 58-60 cm 

 materiał: EPS zgodny z 

normą: CE EN 1078 

 komfortowe zapięcie pod 

szyją 

 łatwa regulacja obwodu 

100 szt. 
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Załącznik nr 3 

 

 

 

          

PROTOKÓŁ ODBIORU 

 

 

Sporządzony:    

 

Miejscowość    WARSZAWA 

Data     ……………………………….. 

 

Na podstawie:  Umowy nr ………………………….. 

 

Pomiędzy:  

 

Zamawiającym :  Skarb Państwa - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i 

Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa  

a 

 

Wykonawcą:           ……………………………………………………… 

  

Przedmiot zamówienia: ……………………………………………………. 

 

Zamawiający nie wnosi/wnosi następujące uwagi:  

 

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

 

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

 

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

 

 

W imieniu Zamawiającego:       W imieniu Wykonawcy: 

 

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

 

 


