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       Załącznik nr 5 do SWZ 

                                                                                                                  Nr postępowania 26/Z-58/7227/PN/2021/D 

 
 

OGÓLNE WARUNKI UMOWY 
 
W dniu .....................2021 r. w Warszawie pomiędzy INSTYTUTEM TECHNICZNYM WOJSK 
LOTNICZYCH z siedzibą w Warszawie, kod: 01-494, ul. Księcia Bolesława 6, wpisanym do Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000164795, nr NIP: 525-000-72-82, zwanym dalej 
Zamawiającym, którego reprezentują:  
 
................................................... -  ..................................................................................... 
 

................................................... -  ..................................................................................... 
 
a firmą ………………………………………….. z siedzibą w …………………………………… kod: 
……………….., ul. ………………………………..., (wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez …………………………………. pod numerem …………………………………..……., 
z kapitałem zakładowym w wysokości…………..……………..), nr NIP: ………………………..,  
nr REGON: …………………………, zwaną dalej Wykonawcą, którego reprezentują: 

 

................................................... -  ..................................................................................... 
 

................................................... -  ..................................................................................... 
 
 
zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 26/Z-58/7227/PN/2021/D 
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie ustawy z dnia 11 września 20019 r. 
Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2021 r. poz. 1129 ze zm.) oraz przepisów 
wykonawczych wydanych na jej podstawie, została zawarta umowa następującej treści: 
 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego, nieużywanego 
systemu łączności ……………………………………………………………………….. – 1 kpl.  
 

§ 2 
TERMIN WYKONANIA 

1. Umowa zrealizowana będzie w terminie.................................................................................................. 
2. O planowanym terminie dostawy Wykonawca powiadomi Zamawiającego z co najmniej dwudniowym 

wyprzedzeniem. 
 

§ 3 
OBOWIĄZKI STRON 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia, na własny koszt i ryzyko, fabrycznie nowy, 

nieużywany oraz nieaktywowany nigdy wcześniej na innym urządzeniu przedmiot zamówienia, 
spełniający wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz 
zgodny z przedstawioną ofertą Wykonawcy. 

2. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że dostarczony przedmiot zamówienia jest wolny od wad 
fizycznych i prawnych.  

3. Wykonawca oświadcza, że posiada pełne prawo do dysponowania licencją na oprogramowanie. 
Wykonawca zapewnia Zamawiającemu prawo do korzystania z oprogramowania Producenta  
i dokumentacji go dotyczącej, na warunkach określonych w umowie licencyjnej Wykonawcy lub 
innym dokumencie określającym uprawnienia wynikające z nabycia licencji od Wykonawcy. Wraz  
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z licencjami Wykonawca dostarczy dokumenty pozwalające na stwierdzenie legalności zakupionego 
oprogramowania oraz klucze licencyjne. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia co najmniej 1 - dniowego szkolenia on-line dla 5 
osób, w zakresie jego obsługi. Przeprowadzone szkolenie zostanie potwierdzone w formie pisemnej. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wsparcia technicznego dostarczonego przedmiotu 
zamówienia przez co najmniej 4 lata. 

6. Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia nastąpi po prawidłowym zrealizowaniu przez Wykonawcę 
wszystkich czynności, o których mowa w § 3 umowy. Podstawą odbioru przedmiotu zamówienia 
będzie protokół odbioru, podpisany bez zastrzeżeń, przez przedstawicieli Wykonawcy 
i Zamawiającego.  

7. Zamawiający podczas odbioru przedmiotu zamówienia będzie miał możliwość zastosowania 
procedury sprawdzającej legalność dostarczonego przedmiotu zamówienia. Zamawiający będzie 
miał również możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonego przedmiotu 
zamówienia u producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego 
legalności. 

8. Strony przy realizacji niniejszej umowy zobowiązują się do przestrzegania postanowień Decyzji         
Nr 145/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zasad postępowania  
w kontaktach z wykonawcami (Dz. Urz. MON. z 2017 r. poz. 157). 

9. Strony zobowiązują się współdziałać przy wykonaniu umowy w celu należytej realizacji zamówienia. 
 

§ 4 
WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy wynosi netto ....................... zł 
(słownie: ................................... zł), VAT.......% tj. .......................... zł (słownie: .............................. zł), 
brutto .................... zł (słownie: ............................. zł). 

2. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury będzie protokół końcowego odbioru przedmiotu 
zamówienia, podpisany bez zastrzeżeń przez przedstawicieli ze strony Wykonawcy 
i Zamawiającego. 

3. Należność za realizację przedmiotu zamówienia będzie uregulowana przez Zamawiającego na 
podstawie prawidłowo wystawionej i dostarczonej przez Wykonawcę faktury, w ciągu 14 dni od daty 
jej otrzymania, na wskazany w fakturze rachunek bankowy Wykonawcy. 

4. Cena, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy ma charakter ryczałtowy i zawiera w sobie wszystkie koszty 
wynikające z realizacji zamówienia. 

(Zamawiający dopuszcza rozliczenie w walucie EUR lub USD. W takim przypadku postanowienia § 4 
umowy dotyczące wynagrodzenia i rozliczenia ulegną odpowiednio zmianie). 
 

§ 5 
KARY UMOWNE  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
a) w przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 
ust. 1 umowy,  

b) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu całej umowy w terminie określonym w § 2 umowy,  
w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, jednak 
nie więcej niż 10% wartości całego zamówienia. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w § 4 ust. 1 umowy, w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności, 
za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, z wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej  
w art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującej mu zapłaty. 
4. Kara umowna za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy oraz kara umowna na wypadek 

odstąpienia od umowy nie podlega sumowaniu, z wyłączeniem kary umownej za zwłokę w stosunku 
do przedmiotu umowy, który po odstąpieniu od umowy w pozostałym zakresie zachował status 
zrealizowanego.  

5. Suma kar umownych nie może przekroczyć wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 
umowy. 

6. Naliczenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z realizacji obowiązków wynikających z niniejszej 
umowy. 
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§ 6 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Poza przypadkami określonymi w Kodeksie cywilnym, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia 
od umowy w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę lub 
podmioty i/lub osoby z pomocą których Wykonawca będzie wykonywał swoje zobowiązania tj.: 
a) w przypadku zawinionego podjęcia działań określonych w decyzji, o której mowa w § 3 ust. 8 

umowy, 
b) gdy zwłoka Wykonawcy w stosunku do terminu, o którym mowa w § 2 umowy przekroczy 14 dni, 
c) w przypadku wykonania i/lub dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy niezgodnego  

z umową, 
d) w przypadku upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego do prawidłowego wykonania 

umowy, w sytuacji gdy Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy w sposób wadliwy lub 
sprzeczny z umową, 

e) jeżeli kary umowne przekroczą wartości maksymalne przewidziane dla kar w § 5 umowy. 
2. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w razie zaistnienia 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, w terminie 30 
dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać 
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy na dzień odstąpienia.  

3. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności opisanych  
w art. 456 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku, o którym mowa w art. 
456 ust. 1 pkt. 2) lit. a) Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy. 

4. Wykonawca ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadku zawinionego braku współdziałania 
Zamawiającego niezbędnego do wykonania przedmiotu umowy po bezskutecznym upływie terminu 
wcześniej wyznaczonego przez Wykonawcę na podjęcie współdziałania. 

5. Prawo odstąpienia o którym mowa w niniejszym paragrafie, Strony mogą zrealizować w terminie 14 
dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia. 
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Oświadczenie o odstąpieniu musi zawierać 
wskazanie, czy dotyczy całości czy części umowy.  

6. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn określonych w ust. 1, Strony uznają za 
odstąpienie z winy Wykonawcy i Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne odszkodowanie. 

 
§ 7 

ZMIANA UMOWY 
1. Zmiany treści niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej, w postaci aneksu 

do umowy i muszą być akceptowane przez obie Strony. 
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian umowy, w szczególności: 

a) zmiany terminu realizacji umowy z powodu okoliczności niezależnych od Wykonawcy lub 
Zamawiającego, 

b) zmiana wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany stanu prawnego dotyczącego podatku od 
towarów i usług VAT jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę, 

c) zmianę danych Wykonawcy np. zmiana adresu itp. 
3. Zmiany umowy są możliwe w trybie i na zasadach przewidzianych w Dziale VII, Rozdział 3 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 
4. Zmiany umowy mogą nastąpić na pisemny wniosek jednej ze Stron wraz z uzasadnieniem konieczności 

wprowadzenia tych zmian, po akceptacji drugiej Strony. 
 

§ 8 
PODWYKONAWCY 

(W przypadku braku zobowiązania Wykonawcy do powierzenia części zamówienia 
podwykonawcom § 8 umowy ulegnie wykreśleniu)  
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1. Zamawiający dopuszcza zlecenie części zamówienia Podwykonawcom, w zakresie określonym w ofercie 
Wykonawcy. 

2. Strony ustalają, że przedmiot umowy Wykonawca zrealizuje samodzielnie oraz za pomocą 
Podwykonawców ……………………………………………………………………….. (nazwa firmy, adres, 
imiona i nazwiska, NIP/PESEL, KRS/CEIDG, dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktów 
z nimi) w zakresie: ……………………………….. (zakres części zamówienia realizowany przez 
Podwykonawcę). 

3. Podwykonawcę w stosunkach z Zamawiającym reprezentuje Wykonawca. 
4. Za części zamówienia wykonane przez Podwykonawcę płatności będzie realizować Wykonawca. 
 

§ 9 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych i ustawy Kodeks cywilny. 

2. Ewentualne kwestie sporne, wynikłe w trakcie realizacji umowy, Strony rozstrzygać będą polubownie 
w terminie miesięcznym. W przypadku braku rozstrzygnięć polubownych kwestie sporne 
rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Zamawiający, działając na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu 
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 935, 1086) 
oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 6 powołanej wyżej 
ustawy. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 
5. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez przedstawicieli Stron. 
 
Załączniki: 
Załącznik nr 1 ”Oferta Wykonawcy” 

 
WYKONAWCA:          ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                                                   
 

 
 


