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WZÓR - UMOWA  nr…………../20……. r. 

Zawarta w dniu.............................................. w Warszawie pomiędzy: 

SKARBEM PAŃSTWA - SŁUŻBĄ KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO (NIP: 701-00-

32-784, Regon: 140679598), z siedzibą w Warszawie, przy ul. W. Oczki 1, kod pocztowy 

02  - 007, reprezentowaną przez: 

..................................................................... – ....................................................................., 

działającego z upoważnienia Szefa SKW, zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a  

................................. (NIP ....................., Regon ......................), z siedzibą  

w ..................... przy ul. ..................., kod pocztowy .............., prowadzącą działalność 

gospodarczą na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

pod nr ........................... zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 

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

 

§ 1 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia własności na Zamawiającego i dostarczenia 

do jego siedziby …… szt. samochodu/ów ..............  marki ........., typ nadwozia: .............., 

model: ............................................, zwanych dalej „pojazdem/mi”, zgodnie ze 

specyfikacją określoną w załączniku do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że realizacja przedmiotu umowy będzie odbywała się przy 

wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy i doświadczenia Wykonawcy z uwzględnieniem 

obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej systemu prawnego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży Zamawiającemu pojazdu/ów o parametrach 

zgodnych ze specyfikacją techniczną, stanowiącą załącznik do niniejszej umowy, 

fabrycznie nowego/ych, nieużywanego/ych i nienaprawianego/ych, 

wyprodukowanego/ych w ………….. r. wraz z kompletnym wyposażeniem fabrycznym 

przewidzianym dla danej wersji. 

4. Dostawa pojazdu/ow zostanie zrealizowana na koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby 

Zamawiającego, przy ul. W. Oczki 1 w Warszawie lub miejsca wskazanego przez 
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Zamawiającego i zostanie potwierdzona Protokołem Odbioru upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego. Dostawa nie może nastąpić wcześniej niż 

przed upływem 3 dni roboczych od dnia powiadomienia Zamawiającego przez 

Wykonawcę o planowanym terminie odbioru. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego przeszkolenia w zakresie obsługi 

i warunków eksploatacji pojazdów 5 osób wyznaczonych przez Zamawiającego,  

w terminie uzgodnionym z Zamawiającym i przypadającym przed dniem podpisania 

protokołu odbioru. 

6. Wartość umowy określona w § 2 ust. 1 umowy obejmuje koszty transportu pojazdów wraz 

z jego ubezpieczeniem na czas dostawy do siedziby Zamawiającego. 

§ 2 

1. Wartość przedmiotu umowy strony ustalają na kwotę ................. zł brutto (słownie 

złotych: .........................................................................................................). 

2. Dostawa pojazdu będzie rozliczona zgodnie z jego ceną jednostkową, która wynosi  

............................. zł brutto (słownie złotych: ...................................................). 

§ 3 

 Wykonawca w dniu odbioru pojazdów  przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty 

w wersji papierowej, w języku polskim:  

1) Książkę gwarancyjną uzupełnioną o odpowiednie wymagane informacje,  

2) Instrukcje obsługi,  

3) Kartę pojazdu,  

4) Książkę przeglądów okresowych,  

5) Wyciąg ze świadectwa homologacji, 

6) Dokumentację techniczną (książki gwarancyjne) urządzeń montowanych dodatkowo, 

7) Dokument określający terminy obsług i wymian olejów oraz płynów eksploatacyjnych 

z podaniem typu zastosowanego czynnika w klimatyzacji, dla danego modelu 

samochodu. 

§ 4 
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Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia pojazdu/ów w nieprzekraczalnym terminie do 

dnia .……….. Za dzień dostawy uznaje się dzień dokonania odbioru i podpisania przez 

Zamawiającego Protokołu Odbioru pojazdu/ów. 

§ 5 

1. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że realizując umowę nie naruszy praw osób trzecich, 

a w szczególności praw autorskich, praw patentowych i znaków towarowych.  

2. W przypadku wystąpienia roszczeń osób trzecich w związku z realizacją umowy lub 

z późniejszą eksploatacją pojazdów, Wykonawca zaspokoi te roszczenia i zrefunduje 

poniesione przez Zamawiającego szkody i koszty z tego tytułu, ponadto zapewni na 

własny koszt i ryzyko dalszą realizację umowy oraz korzystanie z pojazdu/ów przez 

Zamawiającego w sposób nie naruszający praw osób trzecich. 

3. W toku wykonywania przedmiotu umowy, Strony zobowiązane są na bieżąco informować 

się wzajemnie o wszelkich znanych im zagrożeniach, trudnościach czy przeszkodach 

związanych z realizacją umowy, w tym także znanych Wykonawcy okolicznościach 

leżących po stronie Zamawiającego, które mogą mieć wpływ na jakość bądź termin 

wykonania.   

§ 6 

1. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo dostarczanego/ych pojazdu/ów, aż do 

momentu protokolarnego przekazania pojazdów do siedziby Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest ponadto należycie zabezpieczyć pojazd/y na czas jego/ich 

przechowywania i przewozu. 

2. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze przez Zamawiającego niezgodności przedmiotu 

zamówienia ze specyfikacją, o której mowa w § 1 umowy, a także złej jakości 

dostarczonego/ych pojazdu/ów, Wykonawca zobowiązany jest do jego/ich wymiany na 

wolny/e od wad zachowując termin dostawy, o którym mowa w § 4.  

3. Nadzór nad realizacją umowy sprawują: 

1) ze strony Zamawiającego realizację umowy od strony technicznej nadzoruje: 

............................................................ , tel.: ................................................... . 

2) ze strony Wykonawcy realizację umowy nadzoruje 

............................................................., tel. ..................................................... . 
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§ 7 

1. Wykonawca niezwłocznie po dokonanym odbiorze pojazdu/ów obowiązany jest 

przedłożyć oryginał faktury VAT wystawionej dla Zamawiającego i określającej numer 

oraz przedmiot umowy. 

2. Zapłata za wykonaną dostawę nastąpi w formie polecenia przelewu w ciągu 21 dni od daty 

Podpisania Protokołu Odbioru i doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 

faktury VAT na adres: 02-007 Warszawa, ul. W. Oczki 1, do której załączony zostanie 

Protokół Odbioru podpisany przez Zamawiającego. Faktura zostanie wystawiona 

określając m.in. numer oraz przedmiot umowy, cena i wartość umowy. 

3. Faktura wystawiona będzie na Zamawiającego: 

  Nazwa podmiotu: Służba Kontrwywiadu Wojskowego 

  Adres: ul. W. Oczki 1 

  Kod pocztowy: 02-007 

  Miejscowość: Warszawa 

  NIP: 701-00-32-784, REGON: 140679598. 

4. Termin zapłaty uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku Zamawiającego 

nastąpi najpóźniej w dniu terminu płatności. 

5. W przypadku zwłoki w realizacji świadczenia pieniężnego, Wykonawca może dochodzić 

zapłaty odsetek ustawowych. 

§ 8 

1. Wykonawca udziela na pojazd/dy ............. letniej gwarancji mechanicznej lub na okres 

......... tyś przejechanych kilometrów w zależności od tego co wcześniej nastąpi biegnącej 

od dnia podpisania protokołu odbioru pojazdu/ów przez Zamawiającego.  

2. Wykonawca udziela na pojazd/y .......... letniej gwarancji na perforację elementów 

nadwozia, biegnącej od dnia podpisania protokołu odbioru pojazdu/ów przez 

Zamawiającego. 

3. Wykonawca udziela na pojazd/dy ............ letniej gwarancji na powłokę lakierniczą lub na 

okres ..... tyś. przejechanych kilometrów w zależności od tego co wcześniej nastąpi, 

biegnącej od dnia podpisania protokołu odbioru pojazdu/ów przez Zamawiającego. 

4. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie 

od uprawnień wynikających z gwarancji jakości. 
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§ 9 

1. Wykonawca nie może przenieść całości lub części zobowiązań wynikających z niniejszej 

umowy na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

2. Wykonawcy nie zwalnia od odpowiedzialności względem Zamawiającego fakt, 

iż niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez niego umowy było następstwem 

niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego 

kooperantów.  

§ 10 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: 

a) niewykonania zamówienia w terminie lub wykonanie w sposób nieprawidłowy -   

w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia w prawidłowym wykonaniu umowy, nie więcej niż 10 % wartości 

przedmiotu umowy; 

b) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy – w wysokości 10 % 

wartości umowy brutto. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z płatności za realizację 

umowy, zgodnie z art.498 i art. 499 Kodeksu cywilnego. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych – na zasadach ogólnych prawa 

cywilnego. 

§ 11 

1. 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 istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić 

od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, 

zgodnie z art. 145 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 
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2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy  

w przypadku niewykonania umowy zgodnie z jej postanowieniami, a w szczególności nie 

dotrzymania przez Wykonawcę terminu dostawy, określonego w § 4 umowy. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. 

4. Odstąpienie może nastąpić bez wyznaczania dodatkowego terminu na wykonanie 

umowy. 

5. Odstąpienie może zostać dokonane w terminie 14 dni od otrzymania wiadomości 

o okoliczności je uzasadniającej. 

6. Odstąpienie może zostać dokonane w terminie do 1 miesiąca od dnia zakończenia 

umowy. 

7. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony i wchodzi w życie w dniu jej 

podpisania przez Strony i obowiązuje do dnia wygaśnięcia zobowiązań gwarancyjnych 

Wykonawcy z niej wynikających. 

§ 12 

Wykonawca zobowiązany jest zachować w tajemnicy wszelkie informacje o Zamawiającym, 

uzyskane w związku z wykonaniem niniejszej umowy, a w szczególności fakt realizacji 

umowy nie może być wykorzystywany przez Wykonawcę do żadnego rodzaju materiałów 

reklamowych i promocyjnych. 

§ 13 

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w wysokości 5 % wartości brutto umowy tj. kwotę: .................... zł. (słownie: 

............................................................................................................................).  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zaliczone zostanie na poczet kar 

umownych.  

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy przechodzi na rzecz Zamawiającego 

również w przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od realizacji umowy.  

4. Zapłata kar nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy lub 

wykonania naprawy gwarancyjnej. 

5. Zwrot zabezpieczenia nastąpi 30 dni od dnia wykonania zamówienia (po dostarczeniu 

pojazdów) i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.  
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§ 14 

1. Zmiana umowy, w szczególności jej modyfikacja i uzupełnienie, wymaga formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

§ 15 

Spory wynikłe z niniejszej umowy, nie rozstrzygnięte polubownie, będzie rozstrzygał sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 16 

W sprawach nie unormowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy 

z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.), ustawy 

z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, z późn. 

zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1579 z późn. zm.). 

§ 17 

1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz 

dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

2. Załącznik do umowy stanowi jej integralną część. 

 

§ 18 

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

            WYKONAWCA                                                        ZAMAWIAJĄCY 

 

 

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

 


