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WZÓR UMOWY  NR .........../U/2021/SKW 

na dostawę 10 kpl. DEFIBRYLATORÓW ZOLL AED PLUS 

 

Zawarta w dniu ……………….2021 roku w Warszawie pomiędzy 
Skarbem Państwa - SŁUŻBĄ KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO (NIP 701-00-32-784, 
Regon 140679598) z siedzibą w Warszawie przy ul. Wojciecha Oczki 1, kod pocztowy  
02 - 007, zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez: 
Zastępcę* Dyrektora Biura Administracyjnego Służby Kontrwywiadu Wojskowego 
działającego z upoważnienia Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego – ……………………., 
a 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. 
zwaną/ym dalej „Wykonawcą” i reprezentowaną/ym przez: 
 ……………….. - …………………….. 

§ 1. 

Zgodnie z przedstawioną ofertą cenową z dnia .............. 2021 r. Zamawiający zleca,  
a Wykonawca przyjmuje do realizacji dostawę DEFIBRYLATORÓW ZOL AED PLUS, zwanych 
dalej „przedmiotem umowy”, zgodnie z cenami i wymaganiami określonymi w formularzu 
ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  

§ 2. 

1. Ceny jednostkowe wyszczególnione zostały w załączniku do niniejszej umowy. 

2. Ceny, o których mowa w załączniku do umowy, są cenami brutto i mają charakter 
cen ostatecznych. 

3. Cena obejmuje wszystkie należności, związane z wykonaniem umowy, do których 
poniesienia jest zobowiązany Wykonawca, w tym dostawa,  
do siedziby przez Zamawiającego. 

4. Wartość przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy strony ustalają na kwotę 
…………. zł brutto (słownie: ………………………………………… zł). 

§ 3. 

1. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi do siedziby Zamawiającego na adres 
…………………………………….. w terminie do dnia ……….2021 r. 

2. Dostawa przedmiotu umowy możliwa jest w każdy dzień roboczy w godzinach 8 -15. 

3. Wraz  ze  sprzętem  Wykonawca  zobowiązany  jest  także  przekazać  Zamawiającemu  

      wymaganą dokumentację:   

a) instrukcję  obsługi  w  języku  polskim  w  wersji  papierowej  oraz  elektronicznej   

       b) wymagania producenta dotyczące przeglądów i konserwacji;    

c) Certyfikat CE,  

d) oświadczenie gwarancyjne,  

e) inne dokumenty jeżeli zostały dla Sprzętu sporządzone. 

4. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć przedmiot umowy na własny koszt, o czym 
powiadomi Zamawiającego w terminie nie później niż na trzy dni robocze przed dostawą. 

5. Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć przedmiot umowy na czas 
przewozu. 

6. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę przedmiotu umowy. 
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§ 4. 

1. Nadzór nad realizacją umowy sprawują: 

1) ze strony Zamawiającego – ……………………………………., tel.: ……………………, 
adres e-mail: ……………………………..,  

2) ze strony Wykonawcy – ……………………………………………., tel.: …………………., 
adres e-mail: ………………………………. 

2. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru. 

3. Protokół sporządza Wykonawca w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla     
każdej ze stron. Ze strony Zamawiającego do podpisania protokołu upoważniony jest 
…………………………………………. .  

 

§ 5. 

1. Za prawidłowo zrealizowaną dostawę Wykonawca wystawi fakturę na: Służba 
Kontrwywiadu Wojskowego (NIP 701-00-32-784, Regon 140679598) z siedzibą  
w Warszawie przy ul. Wojciecha Oczki 1, kod pocztowy 02-007, zawierającą nazwę 
przedmiotu umowy, jednostkę miary, ilość, cenę jednostkową brutto oraz wartość brutto. 

2. Zapłata za dostawę nastąpi w formie polecenia przelewu w terminie 21 dni od daty 
doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT i dokonania odbioru przez 
Zamawiającego zgodnie z postanowieniami § 4 umowy. 

3. Za termin zapłaty uważa się termin obciążenia rachunku Zamawiającego. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania potrącenia przysługującej mu wobec 
Wykonawcy należności z wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 4 lub innych 
wierzytelności.  

§ 6. 

W przypadku zwłoki w realizacji świadczenia pieniężnego, Wykonawca może dochodzić 
zapłaty odsetek ustawowych. 

§ 7. 

Wykonawca nie może przenieść wierzytelności na osobę trzecią. 

§ 8. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) w wysokości 10% wartości umowy brutto, gdy Zamawiający odstąpi od tej umowy  
z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 

2) w wysokości 0,5% wartości umowy brutto za każdy dzień roboczy zwłoki w dostawie 
przedmiotu umowy, nie więcej niż 10% wartości brutto umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:  

1) potrącenia kar umownych z wierzytelności przysługujących wobec Wykonawcy, 

2) dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar 
umownych. 

§ 9. 

1. Wykonawca na przedmiot umowy udziela 7 letniej gwarancji i rękojmi, których termin 
biegnie od dnia prawidłowej dostawy przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych 
oraz posiada cechy zgodne z cechami określonymi w jego specyfikacji technicznej. 
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3. Wykonawca odpowiada za wady fizyczne i prawne ujawnione w dostarczonym 
przedmiocie umowy i ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad fizycznych w przedmiocie umowy lub do 
dostarczenia wyrobów wolnych od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu okresu rękojmi 
lub gwarancji. 

5. O wadzie fizycznej przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zawiadamia Wykonawcę 
bezpośrednio. Formę zawiadomienia stanowi zgłoszenie w terminie 3 dni od daty 
ujawnienia wady w formie pisemnej lub w formie elektronicznej w zależności od wyboru 
Zamawiającego. 

6. W przypadku stwierdzenia w okresie rękojmi i gwarancji wad fizycznych w dostarczonym 
przedmiocie umowy Wykonawca: 

1) rozpatrzy zawiadomienie w ciągu 2 dni roboczych od dnia jej otrzymania, 

2) usprawni wadliwy przedmiot umowy w miejscu, w którym wady zostały ujawnione,  
w terminie 5 dni licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wadzie fizycznej, 

3) usunie wady w dostarczonym przedmiocie umowy lub na własny koszt dostarczy je do 
swojej siedziby, w celu ich usprawnienia, 

4) przedmiot umowy wolny od wad dostarczy na własny koszt do miejsca, w którym wady 
zostały ujawnione zachowując termin określony w pkt. 2, 

5) ponosi odpowiedzialność z tytułu przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu 
umowy w czasie od przyjęcia go do naprawy do czasu przekazania sprawnego 
przedmiotu umowy Zamawiającemu, 

6) wymieni wadliwe egzemplarze przedmiotu umowy na nowe w terminie 14 dni licząc od 
daty otrzymania zawiadomienia, jeżeli nie dokona ich usprawnienia, 

7) zwróci Zamawiającemu równowartość wadliwego przedmiotu umowy powiększoną  
o karę umowną w wysokości 10% ich ceny ofertowej, jeżeli nie wykona zobowiązań 
wynikających z pkt. 2 i 6. 

7. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne 
lub prawne przedmiotu umowy w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich 
wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw 
autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na 
wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem materiałów do 
obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 10. 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem 
natychmiastowym w przypadku: 

1) niewykonania umowy w wyznaczonym terminie, 

2) wykonania przedmiotu umowy niezgodnie z jej postanowieniami. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w przypadku 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. 

3. Odstąpienie może zostać dokonane w terminie 30 dni od dnia wystąpienia okoliczności 
faktycznej powodującej konieczność odstąpienia. 

4. Odstąpienie powinno zostać dokonane w formie pisemnej. 

5. Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w przypadku rozwiązania umowy 
albo odstąpienia od niej przez Zamawiającego, z wyjątkiem wynagrodzenia za faktycznie 
zrealizowaną dostawę. 
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§ 11. 

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. 

§ 12. 

1. W sprawach nieunormowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu cywilnego.  

2. Zmiana umowy, w szczególności jej modyfikacja i uzupełnienie, wymaga formy pisemnej 
pod rygorem nieważności. 

3. Załącznik do umowy stanowi jej cześć integralną. 

§ 13. 

Spory wynikłe z niniejszej umowy, nie rozstrzygnięte polubownie, będzie rozstrzygał sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 14. 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa 
dla Zamawiającego. 

§ 15. 

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

WYKONAWCA     ZAMAWIAJĄCY 
 
 

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


