Oznaczenie sprawy: ZP-32-SKW-2019 (Dostawa zestawów ochrony balistycznej).

Załącznik nr 4 do SIWZ

Wzór Umowy nr …....../2019 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. Oczki 1, kod pocztowy 02-007, reprezentowaną przez:
………………………………………………………... – Dyrektora Biura Administracyjnego
SKW, działającego z upoważnienia Szefa SKW, zwaną dalej „Zamawiającym”
a
firmą …………………………… (NIP ………………………….., Regon …………………….),
z siedzibą w Warszawie przy ul. ………………..kod pocztowy: ………………, prowadzącą
działalność gospodarczą na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru
Sądowego
pod
nr
………………..,
Sąd
Rejonowy
dla
m.st.
………………………….., o kapitale zakładowym ………………… PLN, reprezentowaną
przez:
…………………………………………………………………………………………………...........
zwaną dalej „WYKONAWCĄ”.
§ 1. PRZEDMIOT UMOWY
1. Umowa zostaje zawarta w wyniku……………………………………………………………..
2. Przedmiotem umowy jest dostawa ……………………………… w ilości ……….. kpl.,
zgodnych ze specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik do umowy, zwanych dalej
„wyrobem”, „wyrobami” itp.
§ 2. WARTOŚĆ UMOWY
1. Wartość umowy stanowi cenę za wyroby wymienione w § 1 ust. 2 w wysokości:
………………… zł. (słownie: ……………………………….) zł.
2. Cena zawiera podatek VAT, który wynosi 23%.
§ 3. TERMIN WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wyrobów w nieprzekraczalnym terminie
do dnia …………………… roku.
2. Za termin wykonania umowy przyjmuje się datę podpisania protokołu odbioru, o którym
mowa w § 6 ust. 6, w związku z tym wyroby należy dostarczyć z uwzględnieniem czasu
niezbędnego na dokonanie odbioru technicznego.
§ 4. SPOSÓB DOSTAWY
1. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z dostawą wyrobów do siedziby
Zamawiającego.
2. Wyroby spełniające wymagania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest
dostarczyć do siedziby Zamawiającego.
3. O planowanym terminie dostawy Wykonawca zobowiązany jest powiadomić pisemnie
Zamawiającego, z co najmniej 5 dniowym (dni robocze) wyprzedzeniem.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność (ryzyko utraty, uszkodzenia itp.) za wyroby
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do czasu ich formalnego przyjęcia przez Zamawiającego, tj. podpisania przez strony
„Protokołu Odbioru”.
5. Dostawa wyrobów zostaje niezwłocznie potwierdzona pod względem ilościowym przez
Zamawiającego.
6. Odbiór techniczny, o którym mowa w § 6, zostanie przeprowadzony nie później niż
w ciągu 3 dni od daty dostarczenia i rozładowania wyrobów w siedzibie Zamawiającego.
§ 5. WARUNKI TECHNICZNE
1. Wykonawca, na swój koszt, przeprowadzi badanie oraz w dniu dostawy wyrobów
dostarczy dokumenty, o których mowa w specyfikacji technicznej.
2. Dostarczone wyroby powinny być fabrycznie nowe, nieużywane, nieregenerowane,
a także powinny spełniać wszystkie wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe dla
tego typu wyrobu.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wyroby z wyposażeniem umożliwiającym ich
eksploatację bezpośrednio po przekazaniu do Zamawiającego.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady powstałe w czasie
przechowywania (magazynowania) wyrobów do czasu podpisania „protokołu odbioru”
i ponosi z tego tytułu wszelkie skutki prawne.
5. Okoliczności, że wyroby będące przedmiotem umowy są objęte nadzorem
technologicznym w czasie produkcji i jako gotowe podlegają odbiorowi nie zwalniają
Wykonawcy od odpowiedzialności za jakość tych wyrobów, w tym również elementów
i materiałów dostarczonych przez kooperantów.
§ 6. ODBIÓR TECHNICZNY
1. Dostarczane wyroby podlegają odbiorowi przez przedstawicieli Biura Administracyjnego
Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
2. Odbiorowi podlega wyłącznie wyrób kompletny, o którym mowa w §1, zgodny ze
specyfikacja techniczną.
3. Odbiór wyrobów odbywa się w obecności Wykonawcy lub jej przedstawiciela, o którym
mowa w ust. 11.
4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niekompletności, braków ilościowych,
złej jakości technicznej lub niezgodności wyrobów ze specyfikacja techniczną,
Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie do uzupełnienia braków lub wymiany
przedmiotu umowy na wolny od wad.
5. Tryb i zasady odbioru ustala się następująco:
1. Odbiór wyrobów odbywa się w uzgodnionym terminie w siedzibie Zamawiającego,
a wszelkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca.
2. Sprawdzeniu podlega:
a)
b)
c)
d)

dokumentacja, o której mowa w § 5 ust. 1,
stan ilościowy,
waga zestawu,
ukompletowanie

oraz wykonanie wyrobów zgodnie z opisem specyfikacji technicznej.
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6. Z przyjęcia przedmiotowych wyrobów sporządzany jest „Protokół Odbioru”. Protokół,
musi potwierdzać dostawę wyrobu spełniającego wymagania niniejszej umowy oraz
zawierać dane identyfikacyjne wyrobów, a ponadto musi być podpisany przez
uprawnionych przedstawicieli: Zamawiającego i Wykonawcy.
7. Protokóły, o którym mowa w ust. 6 otrzymują: Wykonawca i Zamawiający każdy
po jednym egzemplarzu.
8. Podpisany „Protokół Odbioru” jest podstawą dla Wykonawcy do wystawienia faktury
VAT na Zamawiającego.
9. Ze strony Zamawiającego realizację umowy nadzoruje: …………………….., który
upoważniony jest do sporządzenia Protokołu Odbioru, o którym mowa w ust. 6.
10. Ze strony Zamawiającego do podpisania Protokołu Odbioru, o którym mowa w ust. 6,
upoważniony jest: ……………………………………………………………………….
11. Ze strony Wykonawcy realizację umowy nadzoruje: ……................…………………
tel. ………………........., email/fax: ….......…………………….……, który jest
jednocześnie upoważniony ze strony Wykonawcy do podpisania Protokołu Odbioru,
o którym mowa w ust. 6.
§ 7. GWARANCJA, RĘKOJMIA – WARUNKI SERWISOWANIA
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na dostarczone wyroby, określone w § 1,
pisemnej gwarancji trwałości na niezawodną ich eksploatację na okres:
1) dla wkładów balistycznych (podstawowy i dodatkowy)
2) dla poszycia kamizelki i dodatkowego wyposażenia

- ……. miesięcy;
- ……. miesięcy;

liczonych od daty przyjęcia wyrobów przez Zamawiającego tj. podpisania Protokołu
Odbioru, pod warunkiem przestrzegania zasad eksploatacji podanych w instrukcji
użytkowania. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń lub niesprawności powstałych
w wyniku niewłaściwej eksploatacji wyrobu.
2. Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne ujawnione w dostarczonych
wyrobach i ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania. Jest odpowiedzialny względem
Zamawiającego jeżeli dostarczone wyroby:
1) stanowią własność osoby trzeciej, albo jeżeli są obciążone prawem osoby trzeciej,
2) mają wadę zmniejszającą ich wartość lub użyteczność wynikającą z ich
przeznaczenia, nie mają właściwości wymaganych przez Zamawiającego, albo
jeżeli dostarczono je w stanie niezupełnym.
3. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne dostarczonych wyrobów
wygasają po upływie 12 miesięcy licząc od daty upływu terminu gwarancji.
4. Zamawiający może wykorzystać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne
wyrobów niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
5. Podmiotem uprawnionym do dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi
jest Zamawiający.
6. O wadzie fizycznej przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zawiadamia
Wykonawcę bezpośrednio. Formę zawiadomienia stanowi pisemne zgłoszenie
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przesłane za pomocą: faxu na numer …………………………………….…. lub łączności
elektronicznej na adres e-mail: ……………………………………………... lub przesyłką
pocztową na adres siedziby Wykonawcy.
7. Wykonawca jest obowiązany do usunięcia wad fizycznych wyrobów lub do
dostarczenia wyrobów wolnych od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu okresu
określonego w gwarancji.
8. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu
w miejsce wyrobów wadliwych takie same wyroby nowe - wolne od wad, termin
gwarancji biegnie na nowo od chwili ich dostarczenia. Wymianę wyrobów Wykonawca
dokona bez żadnej dopłaty, nawet gdyby w międzyczasie ceny na takie wyroby uległy
zmianie.
9. Utrata roszczeń z tytułu wad fizycznych nie następuje mimo upływu terminu gwarancji
jeżeli Wykonawca wadę podstępnie zataił.
10. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad fizycznych w dostarczonych
wyrobach Wykonawca:
1) rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w ciągu 5 /pięciu/ dni roboczych licząc od daty
jego otrzymania,
2) usprawni wadliwy wyrób lub wymieni wadliwy wyrób na nowy wolny od wad
w terminie 20 /dwudziestu/ dni roboczych licząc od daty otrzymania zgłoszenia
reklamacyjnego.
3) w przypadku naprawy, usunie wady w dostarczonym wyrobie w siedzibie
Zamawiającego lub Wykonawca w celu jego usprawnienia na własny koszt
dostarczy go do swojej siedziby, a następnie dostarczy wyrób wolny od wad na
własny koszt w terminie, o którym mowa w pkt. 2, do siedziby Zamawiającego,
4) wymieni wadliwy wyrób na nowy wolny od wad w terminie nie dłuższym niż 20
(dwadzieścia) dni roboczych licząc od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego,
jeżeli po dokonaniu w okresie gwarancji 2 /dwóch/ napraw, wyrób nadal będzie
wykazywał wady,
5) dokona wpisu w dokument gwarancyjny lub wystawi nowy dokument gwarancyjny,
przedłużając termin gwarancji o czas, w ciągu którego wskutek wad wyrobu
objętego gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niego korzystać,
6) ponosi odpowiedzialność z tytułu przypadkowej utraty lub uszkodzenia wyrobu
w czasie od przyjęcia go do naprawy i do czasu przekazania sprawnego wyrobu
użytkownikowi w miejscu ujawnienia wady,
7) przedstawi do odbioru, o którym mowa w § 6, wymieniony w ramach reklamacji

wyrób i przedstawi dokumenty, o których mowa w § 5 ust. 1.
11. Nieudzielenie pisemnej odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne, o którym mowa w ust.
10 pkt. 1, uważa się za jego uznanie.
12. Wykonawca zobowiązany jest na koszt własny, do niezwłocznego naprawienia
w pełnym zakresie szkód materialnych lub zwrotu uzasadnionych i udokumentowanych
wydatków, które powstały wskutek istnienia ukrytych wad fizycznych w dostarczonych
wyrobach. Odpowiedzialność Wykonawcy z tego tytułu biegnie od dnia przekazania
wyrobów Zamawiającemu.
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§ 8. WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Na dostawę Wykonawca wystawi fakturę VAT, która zawierać będzie przedmiot
umowy.
2. Zapłata nastąpi w formie polecenia przelewu na konto wskazane przez Wykonawcę,
na podstawie przedłożonej oryginalnej, prawidłowo wystawionej faktury VAT
oraz po podpisaniu „Protokołu Odbioru” przez obie strony, w terminie 30 dni od daty
otrzymania faktury VAT, pod rygorem ustawowych odsetek za każdy dzień zwłoki.
3. Terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Dostawa wyrobów objętych niniejszą umową opłacona będzie według wartości
określonej w § 2 uzgodnionej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
§ 9. WIERZYTELNOŚCI
Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej
z niniejszej umowy na osobę trzecią.
§ 10. KARY UMOWNE
1. Strony zgodnie ustalają, że w przypadkach, o których mowa w § 11 ust. 1
Zamawiający może odstąpić od umowy, w takim przypadku nalicza karę umowną w
wysokości 20% wartości umowy brutto.
2. Zamawiający ma prawo naliczenia kary umownej w wysokości 0,5 % umowy brutto
za każdy dzień opóźnienia, począwszy od dnia następnego po upływie terminu
wykonania umowy, określonego w § 3, do dnia faktycznego jej wykonania, nie więcej
niż 20% wartości umowy brutto.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo do
naliczenia kary umownej w wysokości 20% wartości umowy brutto.
4. Strony uzgadniają, że w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających
zastosowanie kar umownych, o jakich mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiający
uprawniony jest do potrącenia ich wprost z otrzymanej faktury.
5. W przypadku nie dotrzymania warunków gwarancji i terminów określonych w § 7 ust.
10 pkt. 1 i 2, Zamawiający ma prawo naliczenia kary umownej w wysokości 5 %
wartości brutto wadliwych wyrobów za każdy następny dzień, do dnia faktycznego
wykonania zobowiązania.
6. W przypadku nie dotrzymania warunków gwarancji i terminów określonych w § 7
ust. 10 pkt. 4, Zamawiający ma prawo naliczenia kary umownej w wysokości 5 %
wartości brutto reklamowanych wyrobów za każdy dzień, począwszy od dnia
następnego po upływie terminu na wymianę wyrobu, do dnia faktycznego wykonania
zobowiązania.
7. W przypadku nie wykonania zobowiązań określonych w § 7 ust. 10 pkt. 1 - 2 i pkt. 4
Wykonawca zwróci Zamawiającemu równowartość reklamowanych wyrobów,
powiększoną o karę umowną w wysokości 20 % ich wartości. Przepisy ust. 5 i ust 6
niestosuje się.
§ 11. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiający może dokonać odstąpienia od umowy w przypadku:
1) opóźnienia Wykonawcy w dostawie przedmiotu umowy trwającym dłużej niż 5 dni
roboczych w stosunku do terminu, o którym mowa w § 3,
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2) niewykonania lub wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę niezgodnie
z jej postanowieniami,
3) opóźnienia Wykonawcy w rozpatrzeniu reklamacji i niewykonania zobowiązań
określonych w § 7.
2. Odstąpienie od niniejszej umowy może nastąpić w terminie 30 dni od wystąpienia
okoliczności faktycznej powodującej konieczność podjęcia działań prawnych w jej
wyniku, z zastrzeżeniem ust. 5.
3. Odstąpienie powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.
4. Odstąpienie może nastąpić bez wyznaczania dodatkowego terminu na wykonanie
przedmiotu umowy.
5. Ponadto w razie 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 istotnemu interesowi
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach.
§ 12. KOOPERANCI
Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego
powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było
następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy
przez jego kooperantów, poddostawców i podwykonawców.
§ 13. OCHRONA INFORMACJI
1. Wykonawca, jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wobec innych podmiotów
oraz osób trzecich wszelkich informacji dotyczących:
1) Zamawiającego oraz jego pracowników,
2) wszelkich informacji związanych z zamówieniem i realizacją niniejszej
umowy.
2. Informacja o realizacji przedmiotu umowy nie może być wykorzystana do żadnego
rodzaju materiałów propagandowych, reklamowych i marketingowych.
3. W przypadku naruszenia postanowienia ust. 1 lub ust. 2 Zamawiający będzie miał
prawo do uzyskania kary umownej w wysokości 10% wartości umowy oraz
wystąpienia z dalszymi roszczeniami odszkodowawczymi.
§ 14. INNE POSTANOWIENIA
1. Wykonawca zawiadomi pisemnie
wykonania umowy w terminie.

Zamawiającego

o

ewentualnej

niemożności

2. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego przekazywania Zamawiającemu wszelkich
informacji, które mogą mieć wpływ na użytkowanie, ochronę balistyczną użytkownika
oraz przechowywanie przedmiotu umowy.
3. W przypadku spełnienia poprzez dostarczenie wyrobów, przesłanek o których mowa
w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca
2013 roku w sprawie sprzedaży materiałów wybuchowych, broni, amunicji, wyrobów
i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz kontroli przestrzegania
warunków sprzedaży, (Dz. U. poz. 343), Wykonawca przesyła zawiadomienie
o dokonaniu ich sprzedaży.
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4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości 10% wartości umowy
brutto, określonej w § 2 ust 1, tj.: ……………. zł., słownie złotych: …………………..
Wykonawca wnosi w formie ………………………. najpóźniej w dniu podpisania umowy.
5. Zabezpieczenie, wymienione w ust. 4, zostanie zwrócone przez Zamawiającego
w terminie 30 dni od podpisania „Protokołu Odbioru” umożliwiającego stwierdzenie
należytego wykonania umowy, o ile nie zaistnieją przesłanki wynikające z § 10 lub § 13
niniejszej umowy. W przypadku wystąpienia ww. przesłanek Zamawiający zwróci
zabezpieczenie po uiszczeniu przez Wykonawcę należności, o których mowa w § 10
lub §13 lub jeżeli jest to możliwe potrąci należności z zabezpieczenia.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy:
1) Kodeksu cywilnego;
2) innych aktów prawnych, obowiązujących w tym zakresie na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej.
7. Zmiany postanowień umowy dopuszczalne są w formie pisemnej pod rygorem ich
nieważności.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia, za zgodą Wykonawcy
korzystnych dla siebie zmian.
9. Spory wynikłe z niniejszej umowy, rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
10. Zamawiający może dokonać przyjęcia przedmiotu umowy o parametrach wyższych
lepszych niż wyspecyfikowane w specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wystawiania referencji dotyczących realizacji
niniejszej umowy.
12. Umowę niniejszą sporządzono w 3 /trzech/ jednobrzmiących egzemplarzach dla:
1) Zamawiający

- 2 egz.

2) Wykonawca

- 1 egz.

15. Załącznik stanowi integralną część niniejszej umowy.
16. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

…………………

……………………
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