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ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa latarek dla służb granicznych w woj. lubelskim 

2. Przedmiot umowy będzie odpowiadał wymogom zgodnym z opisem przedmiotu 

zamówienia (załącznik nr 1) i złożoną ofertą (załącznik nr 2). 

 

§ 2 

Termin i miejsce realizacji 

 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na dzień: .............. 

2. Miejsce realizacji umowy: Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych,  

pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm. 

3. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym termin dostawy z co najmniej trzydniowym 

wyprzedzeniem. 

4. Zakończenie dostawy rozumiane jest jako dostarczenie sprzętu i podpisanie Protokołu 

Odbioru. 

5. Odbiór przedmiotu umowy odbywać się będzie w obecności upoważnionych 

przedstawicieli Stron. Zamawiający ma prawo do zaproszenia do udziału w odbiorze osób 

trzecich (użytkownik, eksperci, itp.). 

 

§ 3 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się wypłacić Wykonawcy 

wynagrodzenie w kwocie ........ złotych (słownie: ........ złotych 00/100) wraz z podatkiem 

VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w niniejszej umowie, obejmuje wszystkie 

koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.  

3. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w niniejszej umowie nie może ulec 

zwiększeniu. 

4. Wykonawca za realizację przedmiotu umowy wystawi fakturę VAT po podpisaniu  

przez Zamawiającego Protokołu Odbioru. 

5. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury zaakceptowany przez Zamawiającego 

jeden egzemplarz tabelarycznego wykazu dostawy, o którym mowa w § 4 ust. 5 pkt. 1. 

6. Za wykonanie przedmiotu umowy nie przewiduje się płatności częściowych. 

7. Zapłata będzie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie  

14/30 dni od daty doręczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury VAT. 

8. Za datę dokonania płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 
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§ 4 

Warunki realizacji 

 

1. Dostawa obejmuje dostarczenie przedmiotu umowy na koszt Wykonawcy, łącznie z jego 

wniesieniem i ustawieniem we wskazanym przez Zamawiającego miejscu. 

2. Dostarczony sprzęt będzie fabrycznie nowy (rok produkcji 2018) i wolny od wad. 

Wykonawca oświadcza, iż dostarczony sprzęt nie jest obciążony prawami na rzecz osób 

trzecich.  

3. Wykonawca oświadcza, że sprzęt, który będzie dostarczony w ramach umowy jest zgodny 

z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

Weryfikacja zgodności dostarczonego sprzętu z wymogami Zamawiającego 

wynikającymi z wyżej wymienionego dokumentu nastąpi dwuetapowo: 

1) etap pierwszy – potwierdzenie ilościowej zgodności przedmiotu umowy i wstępny 

odbiór jakościowy po czym nastąpi podpisanie Protokołu Odbioru będącego podstawą 

do wystawienia faktury, 

2) etap drugi – możliwość zgłoszenia przez Zamawiającego niezgodności parametrów 

technicznych przedmiotu umowy – w terminie do 30 dni od daty podpisania Protokołu 

Odbioru. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek wymiany 

zakwestionowanego sprzętu na nowy, w pełni zgodny z opisem przedmiotu 

zamówienia (załącznik nr 1) w terminie do 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia 

niezgodności przez Zamawiającego. 

W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w niniejszym punkcie, wynagrodzenie 

Wykonawcy określone § 3 ust. 1 nie ulega zmianie. 

4. Dostarczony sprzęt musi posiadać wymagane prawem polskim atesty dopuszczające  

do stosowania na rynku polskim oraz musi być zgodny z normami obowiązującymi  

w Polsce i Unii Europejskiej. W przypadku wystąpienia wad jakościowych  

lub/i ilościowych wyrobów Zamawiający może żądać od Wykonawcy według własnego 

uznania dostarczenia sprzętu wolnego od wad lub usunięcia wad oraz w razie wad 

ilościowych – dostarczenia sprzętu w ilości przewidzianej w umowie. 

5. Najpóźniej w dniu podpisania Protokołu Odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 

1) dwa egzemplarze tabelarycznego wykazu elementów składających się na dostawę,  

w tym zestawienia sprzętu wraz z ich numerami seryjnymi, charakterystyką 

techniczną i wartością. Po weryfikacji ww. wykazu przez Zamawiającego, jeden 

egzemplarz będzie stanowił załącznik do faktury, 

2) karty gwarancyjne dla dostarczonego sprzętu, warunki gwarancji itd.  

6. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy jest podpisany przez Strony Protokół 

Odbioru wraz z załącznikami określonymi w § 4 ust. 5 umowy. 

7. Przeniesienie własności na Zamawiającego nastąpi z chwilą podpisania Protokołu 

Odbioru. 

8. Do momentu przeniesienia własności Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność  

za transport, rozładunek i przechowywanie (w przypadku realizacji dostaw w częściach) 

oraz ubezpieczenie przedmiotu umowy od ryzyka utraty lub uszkodzenia. 
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§ 5 

Gwarancja 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 

………...…, poczynając od podpisania Protokołu Odbioru. 

2. Warunki gwarancji nie mogą nakładać na użytkownika szczególnych warunków 

użytkowania. 

3. Jeżeli w okresie gwarancji: 

a) stwierdzono wadę fabryczną, której nie można usunąć, 

b) naprawa trwa dłużej niż 30 dni, 

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia sprzętu wolnego od wad, o identycznych 

(lub wyższych) parametrach w terminie 14 dni licząc od daty wystąpienia jednej z wyżej 

wymienionych okoliczności. 

4. Zgłoszenie wady może zostać przekazane faksem lub e – mail (czas reakcji serwisu …h 

od momentu powiadomienia). 

5. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad w terminie do 14 dni, licząc od daty 

zgłoszenia przez Zamawiającego. 

6. Uszkodzenia powstałe z winy użytkownika oraz innych przyczyn nieobjętych gwarancją  

będą usuwane przez Wykonawcę na wniosek i koszt Zamawiającego. 

7. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad stwierdzonych  

w okresie gwarancji oraz przy oględzinach technicznych, Zamawiający jest upoważniony 

do ich usunięcia na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów 

usunięcia wad w terminie 14 dni od doręczenia przez Zamawiającego noty obciążeniowej 

za wykonane prace. 

8. Wszelkie koszty związane z naprawą gwarancyjną ponosi Wykonawca. 

 

§ 6 

Kary umowne 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy lub usunięciu wad stwierdzonych  

w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego  

§ 3 ust. 1, przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, za każdy 

dzień opóźnienia, 

2) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości  

20 % wynagrodzenia brutto określonego § 3 ust. 1 umowy lub w wysokości 20 % 

wartości niezrealizowanej części umowy. 

2. Kary umowne, za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy o których mowa  

w § 6 ust. 1 pkt 1 Zamawiający ma prawo potrącić z należności wynikających  

z wystawionej przez Wykonawcę faktury. 

3. Kary umowne za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji  

i rękojmi, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 lub za odstąpienie od umowy, o których 

mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego po otrzymaniu 

właściwej noty obciążeniowej.  
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4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej 

szkody.  

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych  

z przysługującej mu należności.  

6. Limit kar umownych jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy ze wszystkich 

tytułów przewidzianych w niniejszej umowie wynosi 20% wynagrodzenia umownego 

brutto. 

 

§ 7 

Odstąpienie od umowy oraz rozwiązanie umowy 

 

1. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo jednostronnego odstąpienia od umowy  

w przypadku braku środków finansowych na realizację przedmiotu umowy. 

3. W przypadku niedostarczenia przedmiotu umowy lub jego części w terminie określonym 

w § 2 ust. 1, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawcy należy się 

wynagrodzenie za wykonaną część umowy, na podstawie sporządzonego przez Strony 

Protokołu Odbioru. 

 

§ 8 

Zmiana treści umowy 

 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 9 

Współdziałanie Stron 

 

1. Przedstawicielem Wykonawcy do udzielania informacji i wyjaśnień w zakresie realizacji 

przedmiotu umowy jest Pan/Pani ......................., tel. ...-...-...., e – mail: …. 

2. Przedstawicielem Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą jest Pani Agnieszka 

Grzesiak, tel. (82) 565-20-42, e – mail: agnieszka.grzesiak@lzopg.pl 

3. Przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym do dokonania czynności odbioru  

oraz podpisania Protokołu Odbioru jest ………………….. 

 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

 

1. Wszelkie ewentualne spory związane z realizacją niniejszej umowy rozstrzyga Sąd 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

3. Załączniki stanowią integralną część umowy. 

4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  

ze Stron. 


