
 
Załącznik nr 3 do IWZ 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY   
 

W dniu ...............2020 r. w Krakowie pomiędzy: 
Agencją Mienia Wojskowego, 00-911 Warszawa ul. Nowowiejska 26 A, 
Oddział Regionalny w Krakowie, z siedzibą: 31-155 Kraków ul. Montelupich 3,  
zwaną dalej „Zamawiającym”, którą reprezentuje: 
.................................................................................................................... 

NIP 526-10-38-122  REGON 011 263 946 

a  
[w przypadku spółek handlowych]* 

……………..z siedzibą w …………, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
………… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS …………………. NIP …………….., 
REGON …………, kapitał zakładowy…….. zł, reprezentowaną przez: 
……………………………….. 
 
[w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą]* 

………….…., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ………….….,  z siedzibą ………… , wpisaną 
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zamieszkałym …………… …….., 
NIP: ……….., REGON: ……………, reprezentowanym osobiście 
 
[w przypadku spółek cywilnych]* 

…………zam. ................., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 
NIP: ……….., REGON: ……………, 
…………zam. ................., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 
NIP: ……….., REGON: ……………, 
prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą .............. z siedzibą …… .............., 
NIP .............., REGON .............. reprezentowanymi przez: 
.............. 
zwanym dalej Wykonawcą 
występujący łącznie w dalszych postanowieniach umowy jako Strony. 
 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie Art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą 
Pzp - została zawarta umowa o następującej treści: 

 
§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy oraz montażu samozamykaczy 
oraz dostawy i wymiany uszczelek w drzwiach przeciwpożarowych, zgodnych z opisem przedmiotu 
umowy określonym w załączniku nr 1 do umowy, jak również zgodnie z ilością i miejscem dostawy 
określonym w załączniku nr 2 do umowy. 

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne czynności 
dla zrealizowania przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą 
do wykonania przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać z zachowaniem należytej staranności oraz zgodnie z zasadami 
wiedzy technicznej wszelkie niezbędne czynności dla prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy 
określonego w ust. 1 powyżej.  

5. Wykonawca oświadcza, iż objęte przedmiotem niniejszej umowy materiały są fabrycznie nowe, wolne od 
wad, kompletne (w szczególności ze wszystkimi podzespołami, częściami, materiałami niezbędnymi do 
montażu i użytkowania), ich zakup i korzystanie zgodnie z przeznaczeniem nie narusza prawa, w tym 
również praw osób trzecich. 

6. Wykonawca oświadcza, iż materiały stanowiące przedmiot niniejszej umowy spełniają wymagania 
określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w załączniku nr 1 do umowy. 

7. Wszelkie czynności związane z realizacją przedmiotu umowy odbywają się na koszt i ryzyko 
Wykonawcy, a w szczególności Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe  
u Zamawiającego jak i osób trzecich. Przed końcowym odbiorem przedmiotu umowy, Wykonawca na 
własny koszt naprawi wszelkie szkody wynikłe w trakcie jego realizacji. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia mienia Zamawiającego oraz w razie konieczności osób 
trzecich przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, w tym niezwiązanego z wykonywaniem przedmiotu 
umowy. W razie uszkodzenia lub zniszczenia tego mienia przez Wykonawcę lub osoby, którymi 
Wykonawca posługuje się przy wykonywaniu umowy, Wykonawca jest obowiązany do naprawienia 
szkody  przed dokonaniem odbioru przedmiotu umowy.  

9. Integralną część umowy stanowią: 
a) oferta Wykonawcy,  
b) specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zwana dalej SIWZ. 
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10. Wykonawca w terminie 4 dni roboczych od zawarcia umowy jest zobowiązany do przedstawienia 
Zamawiającemu informacji w zakresie nazw/typów/modeli samozamykaczy i uszczelek zgodnych z 
opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ i ofercie Wykonawcy, a które zostaną wykorzystane w celu 
realizacji niniejszej umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy odbioru lub odstąpienia od 
umowy jeżeli Wykonawca nie wypełni tego zobowiązania.  

 
§ 2 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy (zrealizuje wszystkie czynności nim objęte, tj. transport, dostawę, 
wniesienie, montaż, wymianę, podłączenie) w terminie …. dni roboczych zgodnie ze złożoną ofertą. 

2. Realizacja przedmiotu umowy zostanie zgłoszona osobie wskazanej w § 10 ust. 1 lit. a)  umowy na trzy 
(3) dni robocze przed planowaną datą dostawy z zastrzeżeniem, że dostawa nie może nastąpić później 
niż w terminie o którym mowa w ust. 1.  

3. Realizacja umowy musi odbywać się we wskazanych dniach roboczych tj. od poniedziałku do piątku, za 
wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, i w następujących godzinach od 7:00 do 15:00. 

4. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy do wskazanych lokalizacji na koszt własny i 
własnym staraniem. Realizacja dostawy odbędzie się transportem odpowiednio przygotowanym do 
przewozu i zabezpieczonym przed ujemnym wpływem warunków atmosferycznych, przemieszczaniem 
ładunku i innymi czynnikami wpływającymi na obniżenie jakości przedmiotu umowy. Ryzyko utraty lub 
uszkodzenia przedmiotu umowy do czasu podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego, spoczywa 
na Wykonawcy.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w sposób umożliwiający bezpieczną i 
niezakłóconą pracę Zamawiającego.  

6. W ramach realizacji umowy Zamawiający przewiduje częściowe dostawy wraz z usługami 
towarzyszącymi z podziałem dotyczącym wyłącznie dostawy całości Wyposażenia do danego internatu. 
Każda taka dostawa wymaga zachowania zasad niniejszej umowy, w tym niniejszego paragrafu 
i sporządzenia protokołu.  

7. Za dotrzymanie terminu wykonania umowy uważa się zrealizowanie przedmiotu umowy we wskazanych 
przez Zamawiającego lokalizacjach, w terminie określonym odpowiednio w ust. 2, ust. 3 co zostanie 
poświadczone protokołem odbioru bez zastrzeżeń (w zakresie odbioru ilościowego i jakościowego).  

8. Podpisanie protokołu nie wyłącza dochodzenia przez Zamawiającego roszczeń z tytułu nienależytego 
wykonania umowy, w szczególności w przypadku wykrycia wad przedmiotu umowy przez 
Zamawiającego po dokonaniu odbioru. 

9. Protokół odbioru przedmiotu umowy będzie sporządzony po sprawdzeniu zgodności realizacji przedmiotu 
umowy z warunkami umowy, SIWZ i ofertą Wykonawcy. 

10. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi z zachowaniem procedury opisanej w § 6 poniżej. 
 

§ 3 
1. Przewidywane wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi .................. zł. brutto (słownie 

.............................................), w tym: .......................... zł. netto,........................ zł podatek VAT. 
2. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalona 

została na podstawie oferty Wykonawcy, przy czym ostateczne rozliczenie między Stronami nastąpi na 
podstawie rzeczywiście zrealizowanych dostaw bez zastrzeżeń, a ceny obowiązujące dla 
poszczególnych materiałów określa indywidualna kalkulacja cenowa stanowiąca tabelę zamieszczoną w 
ust. 5 poniżej. 

3. Wynagrodzenie ulegnie zmianie, w przypadku gdy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług, 
stosowana do przedmiotu umowy, która na dzień podpisania umowy wynosi 23%, stosownie do tej 
zmiany. 

4. Wynagrodzenie obejmuje koszty wszystkich usług i prac niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, 
w szczególności koszty zakupu, transportu, wniesienia, montażu i wymiany przedmiotu umowy w miejscu 
wskazanym przez Zamawiającego, a także usunięcia wszystkich opakowań oraz  koszty usług 
świadczonych w ramach gwarancji i odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady. 

5. Strony ustalają następujące ceny i ilości elementów dostawy (wraz z wykonaniem wszystkich czynności 
określonych w ust. 4 powyżej) - indywidualną kalkulację: 

Nr oraz nazwa z opisu 
przedmiotu zamówienia 

Ilość 
      (szt.) 

   J.M. 
Cena jednostkowa 

netto (w zł) Wartość netto (w zł) 

1 samozamykacze  szt.   

2 Uszczelki*  szt.   

6. Zamawiający nie dopuszcza złożenia faktur częściowych. 

7. Podstawę do wystawienia faktury stanowią załączone do faktury oryginały protokołów odbioru bez 
zastrzeżeń, o których mowa w § 6 ust. 1, potwierdzone przez osobę wskazaną przez Zamawiającego. 

8. Strony ustalają, że w wystawianej fakturze nabywcą będzie: 
Agencja Mienia Wojskowego; 00-911 Warszawa ul. Nowowiejska 26 A  
Odział Regionalny w Krakowie; 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 
NIP 526-10-38-122 



3 

9. Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy będzie płatne z konta Zamawiającego, na konto 
Wykonawcy wskazane w fakturze, w terminie do 21 dni, od daty otrzymania prawidłowo wystawionej 
faktury.  

10. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za wykonany przedmiot zamówienia, w 
następujący sposób: 

1) jeżeli Wykonawca jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług, Zamawiający 
będzie dokonywał płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności; 

2) jeżeli Wykonawca nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług, 
Zamawiający nie będzie dokonywał płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 

11. Wykonawca, który jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług oświadcza, że 
wskazany na fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów; 
rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. 

12. Miejscem płatności jest Bank Zamawiającego, a za datę płatności uznaje się datę zlecenia przelewu 
przez Zamawiającego. 

13. Wykonawca, który jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług oświadcza, że 
z tytułu transakcji będących Przedmiotem Umowy wykona prawidłowo zobowiązania podatkowe, 
w szczególności prawidłowo określi stawki podatku od towarów i usług oraz wpłaci na rachunek urzędu 
skarbowego kwotę podatku od towarów i usług przypadającą na te transakcje. W przypadku uznania 
przez administrację podatkową, że z tytułu przedmiotowych transakcji Wykonawca/Zamawiający nie 
wykonał prawidłowo zobowiązań podatkowych, Wykonawca zobowiązuje się do poniesienia obciążeń 
nałożonych na Zamawiającego przez administrację podatkową. 

14. Wykonawca zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 
zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz.U.2018, poz.2191), może wysyłać Zamawiającemu ustrukturyzowane faktury 
elektroniczne za pośrednictwem Platformy, z Zamawiający w myśl art. 4 ust. 1 ustawy zobowiązany jest 
do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem 
Platformy.  

15. Wykonawca składając fakturę w sposób określony w ust. 14 umowy w celu identyfikacji Zamawiającego 
na Platformie posługuje się następującym identyfikatorem/Loginem: Typ numeru PEPPOL: NIP, Numer 
PEPPOL: 6751000630. 

16. Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania faktury w formacie PDF gwarantującym autentyczność 
pochodzenia, integralność jej treści i czytelność. 

17. Faktury w formacie PDF przesyłane drogą elektroniczną będą wysyłane z adresu Wykonawcy:    

………………..………..  na adres Zamawiającego: pod warunkiem uzyskania przez Wykonawcę 

oświadczenia o akceptacji przez Zamawiającego przesyłania faktur drogą elektroniczną. 
18. Za datę otrzymania faktury, uznaje się datę odnotowanego wpływu faktury w formacie PDF, do skrzynki 

odbiorczej wskazanej w ust. 17. 
§ 4 

1. Na dostarczony towar, Wykonawca udziela ……… miesięcznej gwarancji.  
2. Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu 

umowy. 
3. Jeżeli Zamawiający zgłosi reklamację w okresie gwarancji, w takim przypadku Wykonawca na własny 

koszt w terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego, dokona 
wymiany wadliwego towaru na nowy, wolny od wad i dostarczy Zamawiającemu do miejsca dostawy. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi zgodnie z kodeksem cywilnym. 

§ 5 
Strony ustalają, jako samoistną należność, kary umowne z następujących tytułów: 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:  

1) 0,1 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, liczony od dnia wyznaczonego w § 2 ust. 1 umowy, do 
dnia faktycznego odbioru bez zastrzeżeń, nie więcej niż 20% wynagrodzenia brutto ustalonego 
zgodnie z § 3 ust. 1 umowy, 

2) 0,1 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad (usterek), do dnia faktycznego odbioru, 
nie więcej niż 20% wynagrodzenia brutto ustalonego zgodnie z § 3 ust. 1 umowy, 

3) 2 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdorazowe niewykonanie lub 
każdorazowe nienależyte wykonanie umowy, inne niż opisane w pkt 1) i 2) powyżej, przy czym przez 
„nienależyte wykonanie umowy” rozumieć należy naruszenie przez Wykonawcę ustalonych przez 
Zamawiającego w treści umowy zasad realizacji przedmiotu umowy (tj. w szczególności naruszenia 
obowiązku wynikającego z § 1 ust. 10 lub w razie zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń co do 
jakości dostarczonych materiałów bądź też poszczególnych jego komponentów; samowolnej zmiany 
parametrów technicznych dostarczonych materiałów bądź też poszczególnych jego komponentów, 
samowolnej zmiany materiałów lub samowolnej zmiany kolorystyki etc.) lub jej realizację, która 
pozostaje w sprzeczności z treścią oferty Wykonawcy, albo też nie zapewnia osiągnięcia 
wymaganych parametrów, funkcjonalności i zakresów wynikających z oferty Wykonawcy i 
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użytkowych przedmiotu umowy, nie więcej niż 20% wynagrodzenia brutto ustalonego zgodnie z § 3 
ust. 1 umowy, 

4) 10 % wartości wynagrodzenia brutto wskazanej w § 3 ust. 1, jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z 
przyczyn  zależnych od Wykonawcy, 

5) 10 % wartości wynagrodzenia brutto wskazanej w § 3 ust. 1, jeżeli Wykonawca odstąpi od umowy z 
przyczyn niezależnych od Zamawiającego. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z wyłącznej winy 
Zamawiającego, w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn, za 
które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności oraz w okolicznościach wskazanych w § 1 ust. 10 lub  
w  § 8 ust. 2. 

4. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody z tytułu nienależytego 
wykonania lub nie wykonania przedmiotu umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia 
odszkodowania do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od naliczonych kar 
umownych. 

5. Strony uzgadniają, iż dopuszczalna jest kumulacja kar umownych, o których mowa w ust. 1 pkt. 1)-5). 
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia ewentualnych kar umownych z należnych faktur lub 

innych ewentualnych wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego lub z zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

7. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne począwszy od dnia następnego po dniu,          
w którym miały miejsce okoliczności faktyczne określone w niniejszej umowie stanowiące podstawę do 
ich naliczenia. 

8. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania umowy.  
9.  W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia umowy, Strony zachowują prawo egzekucji kar umownych. 

§ 6 

1. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy będą: 
- protokoły odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 
do umowy), sporządzone po sprawdzeniu zgodności realizacji przedmiotu umowy z  ofertą Wykonawcy  
i załącznikiem nr 1 do Umowy; 

2. Dostawa części elementów/komponentów materiałów składających się na przedmiot umowy mających 
zostać dostarczonych w danym miejscu dostawy zgodnie z treścią załącznika nr 2 do umowy nie jest 
równoznaczna z przekazaniem go do użytkowania. Protokół odbioru przedmiotu umowy do użytkowania 
może być podpisany dopiero po wykonaniu całego przedmiotu umowy. 

3. Do przeprowadzenia odbioru przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego i Wykonawcy upoważnione 
są osoby wskazane w §10 ust. 1 poniżej. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy podpisania protokołu odbioru w przypadku, gdy przedmiot 
umowy będzie niekompletny, uszkodzony lub nie będzie odpowiadał parametrom technicznym, 
określonym w ofercie Wykonawcy lub umowie albo też będzie posiadał wady lub też jeżeli Wykonawca 
nie dochował obowiązku informacyjnego określonego w § 2 ust. 2  

5. Jeżeli Zamawiający będzie miał zastrzeżenia co do stanu technicznego dostarczonych materiałów, 
odmówi dokonania odbioru i w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy nowy termin dostawy i odbioru 
materiałów wolnych od wad. 

6. Reklamacja przy procedurze odbioru towaru: Jeżeli Zamawiający zgłosi reklamację w terminie 14 dni od 
dnia odbioru przedmiotu dostawy: w takim przypadku Wykonawca na własny koszt odbierze towar 
będący przedmiotem reklamacji i w terminie nie dłuższym niż 10 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia 
reklamacji przez Zamawiającego, wymieni wadliwy towar na wolny od wad. Do czasu jego wymiany, 
Zamawiający może wstrzymać płatność faktur za dostarczony przedmiot umowy, na co Wykonawca 
wyraża zgodę. 

§ 7 

1. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia, w przypadku określonym w § 3 ust. 3. 
2. Zamawiający dopuszcza zmianę (poprzez jego skrócenie za zgodną wolą Stron lub wydłużenie lub 

ustalenie innego) terminu realizacji umowy (początkowego, końcowego, terminu realizacji określonego w 
ofercie Wykonawcy) lub wprowadzenie terminu cząstkowego lub pośredniego, lub wprowadzenie przerwy 
w realizacji lub etapu/ów realizacji lub zmiany sposobu realizacji zamówienia - ze względu na przyczyny 
leżące po stronie Zamawiającego, w szczególności braku możliwości udostępnienia Wykonawcy miejsca 
realizacji przedmiotu umowy lub zaistnieją zdarzenia o charakterze siły wyższej, niezależne od Stron, 
które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zobowiązań; w takiej sytuacji Strony zobowiązują się do 
ustalenia odpowiednio zmienionego terminu wykonania przedmiotu umowy; za siłę wyższą przyjmuje się 
zdarzenie, którego Strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani któremu nie mogą 
przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązań. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do 
treści przedłożonej w postępowaniu oferty przy zachowaniu niezmiennej ceny, w przypadku poprawy 
jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla przedmiotu umowy lub zmiany technologii na 
równoważną lub lepszą – w sytuacji wycofania z rynku przez producenta, wstrzymania lub zakończenia 
produkcji zaoferowanego przez Wykonawcę przedmiotu umowy, bądź jego elementu; 
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4. Zamawiający dopuszcza rozszerzenie umowy, polegające na zwiększeniu ilości dostarczonych towarów 
objętych niniejszą umową wraz z usługami towarzyszącymi, z zastrzeżeniem, że wartość dodatkowo 
zamówionych towarów nie będzie większa niż 10% wartości brutto umowy, o której mowa w § 3 ust. 1. 

5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy muszą mieć formę pisemnego aneksu pod rygorem 
nieważności. 

§ 8 

1. Zamawiającemu poza ustawowymi przesłankami do odstąpienia od umowy, w terminie umownym oraz 
objętym gwarancją, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy: 
1) zostanie zgłoszona likwidacja lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 
2) zostanie zajęty majątek Wykonawcy, 
3) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie, bądź zaniecha realizacji przedmiotu 

umowy; 
4) Wykonawca wykonuje dostawę przedmiotu umowy wraz z usługami towarzyszącymi niezgodnie z 

umową, a w szczególności jeżeli nie wykona umowy w terminie określonym odpowiednio w § 2  

ust. 2 lub pomimo powiadomienia Zamawiajacego określonego w § 6 ust. 6 nie wykonał określonego 
tam obowiązku; w takim przypadku Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w zakresie nie 
zrealizowanym lub nienależycie zrealizowanym przez Wykonawcę.  

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności 
powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy i Zamawiający odstąpił od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach (art. 145 ust. 1 ustawy Pzp).  

3. Zamawiający, korzystając z umownego lub ustawowego prawa odstąpienia od umowy może odstąpić – 
zgodnie ze swoim wyborem – od całości umowy lub od jej części.  

4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający: 
1) nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury pomimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca 

od upływu terminu na zapłatę określonego w umowie, 
2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy lub odmawia 

podpisania protokołu odbioru. 
5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie pod 

rygorem nieważności takiego oświadczenia. 

§ 9 

1. Strony ustalają, że zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę, Wykonawca zleci n/w podwykonawcom 
...................................................... następujące prace ............................... / wykona zamówienie 
samodzielnie, siłami własnymi.* 

2. O ile w ofercie przewidziano udział podwykonawców, zlecenie wykonania części czynności 
podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części 
umowy. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich 
pracowników w takim samym stopniu, jak za własne działania, uchybienia lub zaniedbania*. 

§ 10 

1. Strony ustalają, iż do bezpośrednich kontaktów, mających na celu zapewnienie prawidłowej realizacji 
przedmiotu Umowy, jego bieżący nadzór oraz weryfikację, upoważnione zostają następujące osoby, 
samodzielnie:  
a) ze strony Zamawiającego:  

- sprawy merytoryczne: …………… - tel. ……………., e-mail: …………………………….. lub inna 
osoba wskazana przez Zamawiającego; 
- do odbioru: pracownicy WTBS Kwatera Sp. z o.o.:  
…………………, tel.: ……………….., e-mail: ……………………….. lub inna osoba wskazana przez 
Zamawiającego; 

b) ze strony Wykonawcy –  ……………… – tel.: …………….. , e-mail: ……………………. 
2. Strony zgodnie postanawiają, iż wszelka korespondencja między Stronami, w tym dotycząca 

powiadomienia o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy, reklamacji lub uprawnień z tytułu gwarancji, rękojmi, 
informacji o podstawie, wysokości i naliczeniu kary umownej, aneksu do umowy, będzie dokonywana na 
wskazane w ust. 1 adresy email. Strony ustalają, iż za datę otrzymania przez Wykonawcę 
korespondencji e-mail przyjmuje się datę jej wysłania przez Zamawiającego. 

3. Strony zgodnie postanawiają, iż osoby wskazane powyżej nie są uprawnione do podejmowania decyzji  
w zakresie zmiany zasad wykonywania Umowy, a także zaciągania nowych zobowiązań lub zmiany 
Umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 
pośrednio pozyskał w celu realizacji niniejszej umowy, dopełnił obowiązku informacyjnego 
przewidzianego w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia 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 04.05.2016, str. 1) tj. „RODO”. 

§ 11 
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1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, tj. ................ zł (słownie: 
……………………………….........................). Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostaje 
wniesione w formie ......................... 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wymaganej wysokości, o ile zostanie wniesione w formie 
niepieniężnej, winno być ważne o 30 dni dłużej, licząc od daty zakończenia realizacji umowy, określonej w 
§ 2 ust. 1. 

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniężna, musi 
być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze wezwanie np. w formie gwarancji bankowej lub 
ubezpieczeniowej albo poręczenia bankowego.  

4. Część zabezpieczenia (30%) należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, przeznaczona 
będzie na zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady. W przypadku wniesienia 
tego zabezpieczenia w formie niepieniężnej, winno być ono ważne o 15 dni dłużej niż termin upływu 
rękojmi na roboty budowlane. 

5. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie niepieniężnej, 
Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia Zamawiającemu oryginału dokumentu obejmującego 
gwarancję. W razie, gdy w imieniu gwaranta oświadczenie o udzieleniu zabezpieczenia składa inna osoba 
niż ujawniona w KRS jako uprawniona do reprezentacji, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
wraz z dokumentem gwarancji, oryginału, odpisu lub poświadczonej przez uprawnioną osobę kopii 
dokumentu, z którego wynika umocowanie składającego oświadczenie w imieniu gwaranta do dokonania 
czynności objętej tym dokumentem. 

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy na zasadach i w terminach 
określonych w art. 151 ustawy Pzp. 

7. Zamawiający może, na wniosek Wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy wniesionego 
zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana jest w sposób zachowujący ciągłość 
zabezpieczenia i nie może powodować zmniejszenia jego wysokości. Zmiana formy zabezpieczenia nie 
stanowi zmiany umowy i nie wymaga podpisania aneksu do umowy. 

8. W przypadku jeżeli termin realizacji przedmiotu umowy ulegnie zmianie, Wykonawca który wniósł 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy i roszczeń z tytułu rękojmi, o których mowa w odpowiednio 
ust. 1 i 4 powyżej, w formie niepieniężnej winien na 14 dni przed upływem terminu jego ważności, 
przedłożyć stosowny aneks przedłużający ważność zabezpieczenia o okres o jaki zmianie uległ termin 
realizacji - nie przedłożenie wskazanego aneksu upoważnia Zamawiającego, w przypadku 
zabezpieczenia innego niż pieniężne, do podjęcia działań celem zrealizowania zabezpieczenia przed 
upływem jego ważności, czyli uzyskania pełnej kwoty pieniężnej, na którą opiewało i traktowania 
uzyskanej kwoty pieniężnej jako zabezpieczenia ewentualnych roszczeń do Wykonawcy. 

9. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

§ 12 

1. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie 
odpowiednie przepisy prawa. 

2. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu lub numeru 
telefonu. 

3. W przypadku nie zrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 2, pisma skierowane pod adres 
wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone w dniu pierwszego awizo. 

4. W przypadku zaistnienia sporu strony zobowiązują się przekazać sprawy do rozstrzygnięcia właściwego 
dla siedziby Zamawiającego sądu powszechnego w Krakowie. 

5. Wykonawcy nie przysługuje prawo przenoszenia, cesji, przekazu, zastawienia na podmioty trzecie swych 
praw, wierzytelności i zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, bez uprzedniej, pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

6. Administratorem danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych (t.j.: Dz. U. 2018 r. poz. 1000 ze zm.) jest Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny 
w Krakowie. 

7. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

Załączniki 
1. Opis przedmiotu umowy (załącznik nr 1 do umowy); 
2. Miejsca dostawy (załącznik nr 2 do umowy); 
3. Wzór protokołu odbioru (załącznik nr 3 do umowy). 

 
ZAMAWIAJĄCY:                                                                            WYKONAWCA: 
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Zał. nr 1 do umowy nr ……………………………. 

 

SAMOZAMYKACZE I USZCZELKI 
 
Samozamykacze montowane w danym budynku powinny być z jednej linii wzorniczej producenta/wytwórcy.  
 
1. Gliwice, ul. Zawiszy Czarnego 5 – internat (64 szt. samozamykaczy) 
- drzwi PORTA EI30, rozwierane – 63 szt. samozamykaczy do drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych 
- drzwi HORMANN rozwierane – 1 szt. samozamykacza do drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych 
 
2. Lubliniec, ul. Klonowa 6 – internat (3 szt. samozamykaczy; 3 szt. uszczelek do drzwi) 
- drzwi WIŚNIOWSKI EI30 rozwierane – 3 szt. samozamykaczy do drzwi przeciwpożarowych i 
dymoszczelnych 
- drzwi WIŚNIOWSKI EI30 rozwierane – 3 szt. uszczelek 
 
3. Kraków, ul. Księży Pijarów 3 – internat (31 szt. samozamykaczy; 19 szt. uszczelek) 
- drzwi TREDI-GRUPPO EI30 rozwierane – 31 szt. samozamykaczy do drzwi przeciwpożarowych i 

dymoszczelnych 
- drzwi TREDI-GRUPPO EI30 rozwierane – 19 szt. uszczelek 
 
 

 

- Zamówienie obejmuje dostawę oraz montaż/wymianę wszystkich samozamykaczy i uszczelek  

 
Wagę skrzydeł, szerokość skrzydeł oraz miejsce montażu samozamykaczy należy sprawdzić podczas 
wizji lokalnej w miejscach montażu.  

 

 

                     ZAMAWIAJĄCY:                                                             WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 2 do umowy nr ………………………………………………………….. 

     Miejsca dostawy   

1 2 

Lp. Miejscowość Ulica Samozamykacze  Uszczelki 

1 Gliwice ul. Zawiszy Czarnego 5 64 0 

2 Lubliniec ul. Klonowa 6 3 3 

3 Kraków ul. Księży Pijarów 3 31 19 

Suma sztuk 98 22 

     

     

     

     

 
ZAMAWIAJĄCY: 

  
WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 3 do umowy nr ……………………….  
 

Protokół odbioru z dnia……………………….. 
 
 
Nr umowy i data zwarcia:………………………………………………………………………………………….. 
 
Przedmiot umowy: dostawa wraz z montażem samozamykaczy i uszczelek 
 
Wykonawca: 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Przedstawiciel Zamawiającego upoważniony do odbioru wyposażenia: 
 
Pracownicy WTBS Kwatera Sp. z o.o: ………………………………………………………………………….. 
 
 
Zakres odbioru: 
Adres pod który dostarczono i zamontowano materiały: ………………………………………………………… 
 

Nr oraz nazwa z opisu przedmiotu zamówienia 
Ilość 

      (szt.) 
   J.M. 

1 samozamykacze  szt. 

2 uszczelki*  szt. 

 
 
Wyżej wymienione Strony dokonały czynności odbioru, po sprawdzeniu zgodności realizacji przedmiotu 
umowy z zał. nr 1 do umowy i stwierdziły należyte/ nienależyte wykonie* umowy. 

Uwagi: 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
……………………………………..                                   …………………………………………………… 
Data, podpis Wykonawcy                                               Data i podpis przedstawiciela Zamawiającego                                                       
 
 
 
 
 
 
 

*Niepotrzebne skreślić 

 
 
 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                         WYKONAWCA: 
 


