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Umowa nr  

zawarta w dniu ………………. 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  

zwaną w dalszej części Umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez:  

…………………………………………………………………………………….., 

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

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, z późn.zm.),  

na podstawie art. 4 pkt 8 tej ustawy.  

 
§ 1  

[Przedmiot Umowy] 

1. Przedmiotem Umowy jest zakup, dostawa i montaż metalowych regałów archiwalnych jezdnych 

(korbowych) i stacjonarnych w 4 pomieszczeniach budynku MSWiA przy ul. Domaniewskiej 

36/38 w Warszawie. 

2. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu 

zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy, 

stanowiącą załącznik nr 2 do Umowy. 

3. Poszczególne elementy przedmiotu Umowy, jego parametry techniczne oraz zestawienie liczbowe 

zawarte są w załączniku nr 1 do Umowy. 

4. W ramach realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

1) dostarczenia metalowych regałów archiwalnych jezdnych (korbowych) i stacjonarnych oraz 

ich montażu w pomieszczeniach budynku przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie, 

według rysunków rzutu poziomego regałów zawartych w Szczegółowym opisie przedmiotu 

zamówienia; 

2) wykonania przedmiotu Umowy z zachowaniem najwyższej staranności, według najnowszej 

wiedzy technicznej oraz obowiązujących norm, z użyciem odpowiedniej jakości materiałów; 

3) prawidłowego oznakowania terenu prac przez cały czas trwania realizacji przedmiotu Umowy; 

4) przestrzegania w obiekcie, w czasie dostawy i montażu, wymaganych przepisami prawa 

warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, a także 

zabezpieczenia terenu prac przed dostępem osób postronnych. Zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności za sprzęt i materiały Wykonawcy pozostawione w czasie trwania prac 

montażowych. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenzzgu2tc
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5.  Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z ryzykiem związanym z realizacją przedmiotu Umowy, 

który będą realizować jego pracownicy, oraz że ponosi wyłączną odpowiedzialność za wypadki 

przy pracy, którym mogą ulec osoby uczestniczące w realizacji przedmiotu Umowy. 

6.   Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że budynek MSWiA przy Domaniewskiej 36/38                     

w Warszawie, w którym będzie wykonywany montaż, w czasie jego prowadzenia, będzie normalnie 

funkcjonował, w związku z czym Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, aby wykonywane 

czynności nie zagrażały bezpieczeństwu pracowników Zamawiającego, jak i osobom trzecim. 

Wykonawca oświadcza, że przyjmuje wszelką odpowiedzialność za każdego rodzaju wypadek, 

który wydarzy się w wyniku realizacji Umowy, ponosząc całkowite ryzyko i sankcje. 

7.  Wykonawca zobowiązuje się działać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz                          

zaleceniami przekazanymi przez Zamawiającego. 

 
§ 2  

[Wynagrodzenie]  

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 Umowy, wynosi łącznie 

netto (słownie: ……………………….) oraz należny podatek VAT w kwocie 

…………………….(słownie:………………………), co stanowi łącznie kwotę ………..brutto 

(słownie:……………………………), płatne w terminach i na zasadach określonych w ust. 2 - 5. 

2. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonana na podstawie prawidłowo 

wystawionej faktury VAT. 

3. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT jest podpisany, bez zastrzeżeń, 

protokół odbioru, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że w ofercie ujął wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania 

przedmiotu Umowy, jakie powstaną w związku z realizacją Umowy, w szczególności opłaty 

podatkowe, koszty transportu, montażu i gwarancji. 

5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem, w terminie 14 dni od dnia doręczenia faktury                    

do Zamawiającego, na wskazany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy.  

6. Jako termin zapłaty faktury przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Termin 

zapłaty należności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku bankowego 

Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu płatności. 

7. W przypadku wystawienia faktury w sposób niezgodny z przepisami lub Umową, zapłata 

wynagrodzenia nie zostanie zrealizowana do czasu nadesłania faktury prawidłowo wystawionej,                         

a za ten okres Wykonawcy nie przysługuje prawo naliczania odsetek za opóźnienie w zapłacie. 

 

§ 3 

[Termin] 

Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu Umowy w terminie 45 dni od dnia jej 

zawarcia. Termin wykonania przedmiotu Umowy uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem 

Zamawiający dokona odbioru przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń, co zostanie potwierdzone 

protokołem odbioru. 

 
 
 

§ 4  
[Realizacja Umowy i odbiór prac] 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przedstawioną ofertą 

oraz konsultowania z Zamawiającym wszelkich wątpliwości, które powstaną w trakcie 

wykonywania przedmiotu Umowy. 
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2. Przedmiot Umowy: 

a) jest nowy, nieużywany i nieregenerowany, zgodny z wymaganiami zawartymi                                         

w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, 

b) posiada klasyfikację ogniową w zakresie niepalności elementów metalowych regałów           

oraz płyt panelowych i podłogowych,  

c) posiada atest higieniczny,  

d) posiada świadectwo bezpieczeństwa pracy oraz zgodności z polskimi normami (deklaracja 

zgodności),  

e) jest wyprodukowany zgodnie z międzynarodowymi standardami w zakresie ochrony 

środowiska i oddziaływania na środowisko.  

Wykonawca przedstawi posiadane atesty i certyfikaty podczas odbioru przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca dokona czynności związanych z dostawą i montażem przedmiotu Umowy w dni 

robocze lub  wolne od pracy, całodobowo. 

4. Strony wyznaczają przedstawicieli upoważnionych do współpracy w realizacji przedmiotu 

Umowy, w osobach: 

1) po stronie Zamawiającego:  

Pan/i……………….., nr tel. ………………, e-mail: …………………………..; 

2) po stronie Wykonawcy:   

Pan/i ……………………, nr tel. ……………,  e-mail: ………………………………. 

Zmiana osób, wskazanych w niniejszym ustępie, nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga 

zawarcia aneksu, wymaga jednak powiadomienia drugiej Strony telefonicznie lub w formie 

elektronicznej. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu na 2 dni robocze, poprzedzające 

rozpoczęcie prac, listy osób (imię i nazwisko, imię ojca, nr PESEL), który/e będą uczestniczyć       

w wykonaniu przedmiotu Umowy oraz nr rej. samochodu/ów. W przypadku konieczności 

dokonania zmiany osób przewidzianych do realizacji przedmiotu Umowy, w tym zmian 

przeprowadzonych na żądanie Zamawiającego, wynikających ze względów bezpieczeństwa, 

Wykonawcę obowiązuje procedura opisana w niniejszym ustępie. 

6. Wykonawca zapewni wykonywanie prac, związanych z przedmiotem Umowy, wyłącznie przez 

osoby, które nie były skazane za przestępstwa popełnione umyślnie. Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość niedopuszczenia do wykonania prac osób, których wstęp na teren nieruchomości służby 

ochrony uznają za niepożądany, bez podania uzasadnienia odmowy dopuszczenia tych osób            

do prac. Z tego tytułu Wykonawcy nie będzie przysługiwało odszkodowanie od Zamawiającego, 

natomiast Wykonawca wyznaczy inną osobę w miejsce osoby niedopuszczonej do wykonywania 

pracy. 

7. Wykonawca zapewni realizację przedmiotu Umowy przez osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikacje oraz aktualne zaświadczenie lekarskie bez przeciwskazań zdrowotnych                                   

do wykonywania pracy oraz szkolenie bhp i ppoż. 

8. Wykonawca zapewni porządek na terenie prac oraz utrzymanie terenu prac w należytym stanie,        

w tym wolnym od przeszkód komunikacyjnych. 

9. Zapewnienie narzędzi i materiałów, niezbędnych do dostarczenia i montażu regałów, należy           

do Wykonawcy.  

10. Po zakończeniu robót, Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren oraz pozostawić 

pomieszczenie czyste i nadające się do użytkowania, w tym usunąć zbędne materiały, odpady                     

i śmieci. 

mailto:adam.solecki@mswia.gov.pl
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11. Wykonawca zobowiązuje się dokonać na swój koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych                        

w wyniku prowadzonych prac pomieszczeń. 

12. Przedmiot Umowy uważa się za należycie wykonany po spełnieniu następujących warunków: 

1) dostarczenie przez Wykonawcę wszystkich elementów przedmiotu Umowy, określonych            

w załączniku nr 1 do Umowy, po uprzednim skontaktowaniu się z jednym z pracowników 

Zamawiającego pod numerem telefonu wskazanym w ust. 4 pkt 1; 

2) wykonanie przez Wykonawcę wszystkich prac montażowych, związanych z dostarczonym 

przedmiotem Umowy; 

3) jednorazowe przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie 

obsługi regałów jezdnych. 

13. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu Umowy będzie protokół odbioru, podpisany,                               

bez zastrzeżeń, przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, potwierdzający dostawę                      

i montaż wszystkich elementów przedmiotu Umowy. 

14. Przedmiotem odbioru będzie całość wykonanych prac. Zamawiający nie przewiduje odbiorów 

częściowych. 

15. Upoważnionymi do podpisania protokołu odbioru są:  

1) ze strony Zamawiającego: ………………………..; 

2) ze strony Wykonawcy: …………………………...  

16. Zmiana osób wskazanych w ust. 15 nie stanowi zmiany Umowy, lecz wymaga pisemnego 

powiadomienia drugiej Strony o  takiej zmianie. 

17. Ujawnienie wady/usterki przy odbiorze przedmiotu Umowy wstrzymuje podpisanie protokołu 

odbioru do czasu jej usunięcia. 

18. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia, stwierdzonej podczas odbioru przedmiotu Umowy, 

wady/usterki w terminie 3 dni roboczych od dnia jej stwierdzenia, a w przypadku upływu tego 

terminu uiści karę umowną, o której mowa w § 6 ust. 3 Umowy.  

19. 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”. 

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

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

21. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonania części Umowy podwykonawcom, 

postanowienia ust. 19 i 20, w stosunku do osób, o których mowa w § 8 Umowy, stosuje się 

odpowiednio. 

22. Każda ze Stron zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z powszechnie  

obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Umowy. 

23. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wynikającą z przepisów prawa, za prawidłową     

realizację przedmiotu Umowy pod względem technicznym. 

 

§ 5 
[Gwarancja] 

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot Umowy jest fabrycznie nowy i odpowiada 

wymaganiom, określonym w polskich przepisach i normach. 
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2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot Umowy ….. - miesięcznej gwarancji. 

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady przez okres równy okresowi 

gwarancji. 

3. Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania przez Strony bez zastrzeżeń protokołu 

odbioru. 

4. Niezależnie od uprawnień określonych w Umowie, Zamawiającemu przysługują wszystkie prawa 

z tytułu rękojmi za wady określone w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny              

(Dz.U. z 2018 r. poz. 1025, z późn. zm.), zwanej dalej „Kodeksem cywilnym”.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania reklamacji w dni robocze, w godzinach od 8.00 

do 16.00, pod nr tel.: ………….. lub elektronicznie pod adresem e-mail wskazanym w karcie 

gwarancyjnej. Możliwość zgłaszania wad/usterek w formie elektronicznej powinna być 

zapewniona przez Wykonawcę codziennie i całodobowo. Po otrzymaniu reklamacji, Wykonawca 

zobowiązany jest potwierdzić ją elektronicznie na adresy e-mail wskazane w § 4 ust. 4 pkt 1 

Umowy.  

6. Do dostarczonych regałów, o których mowa w § 1 ust. 1 Umowy, będą dołączone karty 

gwarancyjne zawierające: typ/model regału oraz termin gwarancji, adres e-mail do zgłaszania 

reklamacji, instrukcje użytkowania i warunki konserwacji. Naprawa regału będzie 

odnotowywana każdorazowo w karcie gwarancyjnej. 

7. Gwarancja obejmuje wszystkie, wykryte podczas eksploatacji regałów, wady i usterki oraz 

uszkodzenia. 

8. Jeżeli prawidłowe użytkowanie lub ważność gwarancji wymaga dokonywania okresowych 

przeglądów lub konserwacji, Wykonawca zapewni je, w okresie obowiązywania gwarancji,           

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

9. Wykonawca przystąpi do usunięcia wad/usterek w terminie 1 dnia roboczego po otrzymaniu 

zgłoszenia o wadach/usterkach, potwierdzonego elektronicznie. Zamawiający zgłosi dostępność 

uszkodzonych regałów (gotowość do odbioru i naprawy) po wcześniejszym usunięciu z nich akt 

i innych przechowywanych przedmiotów.    

10. Wady/usterki, ujawnione w okresie gwarancyjnym, będą usunięte w miejscu użytkowania 

regałów nie później niż w ciągu kolejnych 5 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia, a jeśli nie 

będzie to możliwe – poza miejscem użytkowania regałów, nie później niż w ciągu kolejnych 10 

dni roboczych od dnia ich zgłoszenia. 

11. Jeśli nie jest możliwe usunięcie wad/usterek w miejscu użytkowania, Wykonawca odbierze 

uszkodzony przedmiot Umowy i po naprawie dostarczy go własnymi środkami transportu                 

i na własny koszt do miejsca, z którego został zabrany do naprawy. 

12. Jeżeli czas naprawy przekracza 30 dni, przedmiot Umowy uznaje się za niezdatny do użytku, 

wówczas Wykonawca w terminie kolejnych 14 dni roboczych jest zobowiązany do jego wymiany 

na nowy, o co najmniej takich samych parametrach użytkowych. 

13. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 10, Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do usunięcia wad i usterek przez inny podmiot na koszt Wykonawcy, niezależnie                        

od możliwości naliczenia kar umownych, określonych w § 6 Umowy. 

14. Jeżeli w okresie gwarancji przedmiot Umowy został już dwukrotnie naprawiany, a naprawy 

obejmują tę samą wadę lub usterkę, trzecia wada lub usterka oznacza niezdatność przedmiotu 

Umowy do użytku i Wykonawca zobowiązany jest do wymiany niezdatnego do użytku 

przedmiotu Umowy na nowy, wolny od wad w terminie 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia 

trzeciej wady lub usterki, z koniecznością podstawienia na czas wymiany mebla zastępczego          

o takich samych parametrach użytkowych. 
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15. W razie nieuwzględnienia reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający może wystąpić                       

z wnioskiem o przeprowadzenie niezależnej ekspertyzy.  

16. Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem 

ekspertyzy, o której mowa w ust. 15, ponosi Wykonawca. 

17. Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy jest wolny od wad prawnych. 

18. Udzielony okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy.  

19. Gwarancja zostanie udzielona przez Wykonawcę z zachowaniem przynajmniej warunków 

określonych w niniejszej Umowie, z zastrzeżeniem ewentualnych bardziej korzystnych 

warunków wynikających z gwarancji producenta. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji 

producenta nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności z tytułu gwarancji Wykonawcy. 

Gwarancja Wykonawcy oraz producenta nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień 

Zamawiającego wynikających z przepisów ogólnych.  

20. Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów związanych z realizacją gwarancji, o której mowa           

w ust. 2. 

 

§ 6  

[Kary umowne] 

1. Strony ustalają, że w przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy ponad 

termin określony w § 3 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia. 

2. Za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, leżących po stronie 

Wykonawcy – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% 

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

3. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w usunięciu usterki lub wady stwierdzonej podczas odbioru 

przedmiotu Umowy lub w okresie gwarancyjnym, bądź też opóźnienia w wymianie przedmiotu 

Umowy na nowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości 

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

ponad termin, wskazany w § 4 ust. 18 Umowy lub odpowiednio w § 5 ust. 10, 12 lub 14 Umowy. 

4. W przypadku wystąpienia opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy, Zamawiający może: 

1) wyznaczyć dodatkowy termin wykonania przedmiotu Umowy, z zachowaniem prawa do kary 

umownej, określonej w ust. 1 albo  

2) odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o przekroczeniu terminu, 

o którym mowa w § 3 Umowy, z zachowaniem prawa do kary umownej, określonej w ust. 2. 

5. Łączna suma naliczonych Wykonawcy kar umownych nie może przekroczyć 40 % wartości 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust. 1 Umowy.  

6. Wykonawca nie odpowiada za opóźnienie powstałe z winy Zamawiającego lub powstałe                  

w wyniku działania siły wyższej. 

7. W przypadku, gdy przewidziana w Umowie kara umowna nie pokrywa rozmiarów szkody, 

Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

8. Zamawiający może potrącić kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca 

wyraża zgodę. 

 

§ 7  

[Odstąpienie od Umowy] 

1. W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy        

nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
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Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie      

7 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca nie realizuje Umowy lub realizuje ją w sposób nienależyty, 

Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części ze skutkiem natychmiastowym. 

Termin na realizację niniejszego uprawnienia wynosi 30 dni roboczych od dnia zaistnienia 

okoliczności uzasadniających odstąpienie. 

3. Zamawiający może odstąpić od Umowy w innych sytuacjach niewskazanych powyżej,                       

a przewidzianych w Kodeksie cywilnym. 

4. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 8  

[Podwykonawstwo] 
1. Zamawiający dopuszcza, aby przedmiot Umowy był realizowany przy udziale podwykonawców. 

Powierzenie wykonania części przedmiotu Umowy podwykonawcom wymaga zgody 

Zamawiającego.  

2. Wykonawca oświadcza, że w przypadku realizowania Umowy przy udziale podwykonawców: 

1) Wykonawca zobowiązuje się do koordynowania prac przez nich realizowanych;  

2) Wykonawca, zlecając część lub całość zamówienia związanego z realizacją przedmiotu 

Umowy podwykonawcom, zobowiązany jest do przestrzegania przepisów wynikających 

z Kodeksu cywilnego w zakresie prawidłowej realizacji Umowy. 

3. Za działania lub zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za działania własne, 

w szczególności Wykonawca odpowiada za dobór podwykonawców oraz za jakość i terminowość 

realizowanego przedmiotu Umowy. 

4. Powierzenie wykonania części przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy       

z odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu Umowy. 

 

§ 9 

[Postanowienia końcowe i zmiany Umowy] 

1.  W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Wykonawca nie jest uprawniony, bez zgody Zamawiającego, do przeniesienia wierzytelności 

wynikających z Umowy na osobę trzecią. 

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

wolnych od pracy.  

4. Wszelkie spory między Stronami, wynikłe na tle zawarcia lub realizacji Umowy, będą 

rozstrzygane przez właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny. 

5. Wszelkie zmiany postanowień Umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą obu Stron wyrażoną            

w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

6. Potwierdzenie konieczności zmiany Umowy nastąpi poprzez sporządzenie i podpisanie przez 

przedstawicieli Stron stosownego protokołu, wraz z uzasadnieniem, opisującym przesłanki               

i celowość zmiany. 

7. Pisma przesłane na adresy Stron, określone w komparycji Umowy, uważa się za skutecznie 

doręczone, chyba że Strony poinformują się pismem poleconym o zmianie adresu bądź numeru 

faksu. 

8. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy dla Zamawiającego 

i jeden dla Wykonawcy. 

9. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki: 



 

 

  Projekt umowy 

1) Załącznik nr 1 do Umowy – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;  

2) Załącznik nr 2 do Umowy – Oferta Wykonawcy; 

3) Załącznik nr 3 do Umowy – Wzór protokołu odbioru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKONAWCA      ZAMAWIAJĄCY  
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Załącznik nr 1 do Umowy nr  

 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

           

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż metalowych regałów archiwalnych jezdnych 

(korbowych) i stacjonarnych w 4 pomieszczeniach budynku MSWiA przy ul. Domaniewskiej 36/38 w 

Warszawie. Rzuty poziome pomieszczeń i wstępny projekt ustawienia regałów przedstawione są w 

załącznikach nr 1-4 do niniejszego opisu. Wykonawca zapewni dostawę, transport oraz montaż 

wszystkich metalowych regałów archiwalnych jezdnych (korbowych) i stacjonarnych wraz z 

akcesoriami wchodzącymi w skład systemów jezdnych regałów, niezbędnych do ich prawidłowego 

funkcjonowania zgodnego z przeznaczeniem oraz dostosuje projekt ustawienia regałów do 

faktycznych wymiarów pomieszczeń. Zamawiający udostępni pomieszczenia całodobowo. 

Wymagania techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia: 

 metalowe regały archiwalne jezdne (korbowe) i stacjonarne będą nowe, nieużywane 

i nieregenerowane, zgodne z parametrami technicznymi wymaganymi przez 

Zamawiającego i zawartymi w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia, 

 regały jezdne muszą poruszać się po szynach jezdnych, wykonanych z jednorodnego 

profilu aluminiowego albo ze stali nierdzewnej lub innego stopu metali lekkich w 100 % 

niepodlegającemu korozji, 

 konstrukcja szyn i technologia ich ułożenia musi gwarantować: całkowite poziome ich 

położenie na całej powierzchni znajdującej się pod regałami, każda podstawa jezdna ma 

być wyposażona w antywyważnik lub inny element konstrukcyjny zabezpieczający przed 

wypadnięciem regału z torowiska i przewróceniem się, 

 pomiędzy szynami jezdnymi musi być zamontowana wypoziomowana podłoga 

wyrównawcza, eliminująca możliwość potykania się o szyny i dająca duży komfort oraz 

bezpieczeństwo. Podłoga wyrównawcza musi być wykonana z twardego, sztywnego 

materiału, odpornego na zawilgocenia i ścieranie, o antypoślizgowej strukturze, niepalna, 

spełniająca wymogi przepisów przeciwpożarowych. Płyty podłogowe nie mogą ulegać 

ugięciu podczas jeżdżenia wózkiem i chodzenia po nich Szyny czołowe oraz panele 

boczne podłogi muszą być zakończone najazdem umożliwiającym swobodny wjazd 

wózkiem pomiędzy regały i zapobiegającym potykaniu się o szyny lub panele. Najazdy 

mają być wykonane z lekkich stopów o odpowiednim kącie nachylenia i zamocowane do 

podłogi, 

 regały jezdne muszą być wyposażone w odboje dystansowe, zabezpieczające i chroniące 

dłonie obsługującego regały przed zgnieceniem - ok. 20-30 mm, 

 regały jezdne muszą być wyposażone w napęd korbowy z blokadą przesuwu regałów 

w korbie, korba minimum trójramienna z gumowymi lub innymi antypoślizgowymi 

uchwytami, które obracają się wokół własnej osi, 

 ściany boczne regałów muszą być pełne, wykonane z blachy stalowej malowanej 

proszkowo, utwardzonej termicznie, bez ostrych kantów i krawędzi, 

 wszystkie półki wykonane będą z blachy malowanej proszkowo, utwardzonej termicznie, 

odporne na ścieranie i utrudniające ślizganie się dokumentów, 

 minimalna nośność półki nie może być mniejsza niż 80 kg, 

 wszystkie półki (łącznie z górną zakrywającą) muszą być bez ostrych krawędzi,  

z systemem beznarzędziowego ich mocowania do boków regałów (ręcznie mocowane 

zaczepy ułatwiające przekładanie półek), półki na dłuższych krawędziach trzykrotnie 

gięte, aby zapobiec skaleczeniom oraz przetłaczane w rogach dla zapewnienia 

odpowiedniej sztywności, 

 regały muszą być wykonane ze stężeniem tylnym krzyżowym lub innym, dającym 

odpowiednią sztywność, bez ostrych krawędzi, malowane metodą proszkową z 

utwardzeniem termicznym, 
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 panele frontowe zaokrąglone (bez ostrych kantów lub krawędzi) osłaniające system 

sterowania   i napęd, wykonane z blachy stalowej, malowane metodą proszkową z 

utwardzeniem termicznym, montowane do regałów w sposób umożliwiający ich szybki 

demontaż i łatwy dostęp do mechanizmów napędowych, 

 należy zachować odpowiedni poziom podniesienia półki regału nad poziom podłogi, w 

celu zabezpieczenia zbiorów archiwalnych przed wilgocią lub zalaniem, 

 Wymagana nośność jednej ramy bocznej - min. 1500 kg, 

 regały muszą posiadać tabliczkę, zawierającą dane pozwalające na pełną identyfikację 

producenta (nazwę oraz adres). 

 

Konstrukcja napędu. 

1. Napęd ręczny, za pomocą trójramiennej korby z odpowiednio dobraną przekładnią. 

2. Napęd przekazywany kołem zębatym na umieszczony wzdłuż jednej z szyn łańcuch. 

 

Konstrukcja podwozia regałów. 

1. Ze względu na długość i obciążenia podstawy jezdne regałów powinny być wykonane ze 

stalowej blachy o grubości co najmniej 2,5 mm.  

2. Dla zapewnienia odpowiedniej sztywności podstaw jezdnych, wymagana wysokość podstawy 

minimum 150 mm, podstawa powinna występować jako sztywna rama. 

3. Koła powinny być wykonane ze stali. 

4. Regały przesuwane równolegle. 

 

Zestawienie liczby i parametrów regałów. 

 

Łącznie – około 1685 mb półek użytkowych, (6 półek, nakrywa i cokół), głębokość półek: 300 mm, 

światło między półkami od 330 mm  do  350 mm.  

 

Wykonawca zobowiązany jest do zweryfikowania wymiarów pomieszczeń i dostosuje ustawienie 

regałów do wymiarów rzeczywistych. 

 

Oferowane regały muszą posiadać następujące cechy, atesty i certyfikaty:  

 klasyfikacja ogniowa w zakresie niepalności elementów metalowych regałów oraz płyt 

panelowych i podłogowych,  

 atest higieniczny,  

 świadectwo bezpieczeństwa pracy oraz zgodności z polskimi normami (deklaracja 

zgodności),  

 regały produkowane zgodnie z międzynarodowymi standardami w zakresie ochrony 

środowiska i oddziaływania na środowisko.  

 

Wykonawca przedstawi  posiadane atesty i certyfikaty podczas odbioru przedmiotu umowy. 

 

Wykonawca przeszkoli wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi regałów 

jezdnych. 

 

Wykonawca udzieli min. 36-miesięcznej gwarancji na przedmiot Umowy od dnia odbioru bez 

zastrzeżeń. Wszelkie koszty, wynikające z realizacji gwarancji, pokrywa Wykonawca. 

 

 

 
Załączniki do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia: 

1. Rzut poziomy pomieszczenia P21, 

2. Rzut poziomy pomieszczenia P18, 

3. Rzut poziomy pomieszczenia P22, 

4. Rzut poziomy pomieszczenia P15. 
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Załącznik nr 3 do Umowy nr  

 

 

Warszawa, dnia ……………. . 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU  

 

Zamawiający:  

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie, ul. Stefana 

Batorego 5, 

 

Wykonawca: …………………………………………………………………………………. 

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

 

Na podstawie Umowy: …………………………………………………….………………… 

z dnia ………………….. 

 

 

Ustalenia: 

1. W wyniku czynności odbiorczych, po dokonaniu oględzin wykonanych prac stwierdza 

się, że przedmiot Umowy wykonano bez zastrzeżeń pod względem liczbowym i 

jakościowym/z zastrzeżeniami wskazanymi w pkt. 4*. 

2. Przedmiot Umowy, przedstawiony do odbioru, wykonano w terminie wynikającym z 

Umowy/ z opóźnieniem - ….. dni. 

3. Niniejszy protokół stanowi podstawę/nie stanowi podstawy* do wystawienia faktury 

VAT. 

4. Uwagi: …..………………………………………………………………………………..  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

Przedstawiciele Zamawiającego:    Przedstawiciele Wykonawcy: 

1 ………………………………………… 

2. ………………………………………… 

 

1. ………………………………… 

2. ………………………………… 

 

 

 
*) niepotrzebne skreślić 

 


