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Egz nr … 

WZÓR UMOWY 

 

W dniu …………………….. w Warszawie, pomiędzy: 

Skarbem Państwa – Komendantem Służby Ochrony Państwa z siedzibą w Warszawie (00 – 463) 

przy ul Podchorążych 38, NIP 701-079-97-93, REGON 369383133, 

reprezentowanym przez: 

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

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM 

a 

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

z siedzibą w …………………………… przy ul. ………………………………………………… 

KRS (EDG) ……………………, NIP …………………, REGON ……………………, 

reprezentowanym przez: 

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

zwanym dalej WYKONAWCĄ 

łącznie zwanymi STRONAMI w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) nr sprawy …/2019/ZP, została 

zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1. 

 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa ogumienia trakcyjnego letniego i całorocznego do pojazdów 

(zwane dalej oponami) w asortymencie i po cenach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej 

umowy, stanowiącego jej integralną część. 

2.  Dostarczane opony muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych  

i wykonawczych, wyprodukowane w latach 2018/2019. 

3. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do ilościowego ograniczenia zamawianych opon. 

4. Zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 3 nie jest podstawą do dochodzenia roszczeń przez 

WYKONAWCĘ. 

 

§ 2. 

 

1. Dostawy opon odbywać będą się sukcesywnie, w miarę potrzeb ZAMAWIAJĄCEGO na podstawie 

zamówień złożonych faksem lub e - mailem. 
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2. Opony będą dostarczane każdorazowo do magazynu ZAMAWIAJĄCEGO w Warszawie, 

przy ul. Podchorążych 32 na koszt WYKONAWCY w terminie do 5 dni roboczych od daty 

złożenia zamówienia przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

3. WYKONAWCA zobowiązuje się dostarczyć ZAMAWIAJĄCEMU fakturę razem z zamówionymi 

oponami. 

4. Odbiór opon dokonywany będzie przez upoważnione przez ZAMAWIAJĄCEGO osoby, które 

dokonają potwierdzenia odbioru na dokumencie sprzedaży wystawionym przez WYKONAWCĘ. 

5. W przypadku stwierdzenia wad opon w momencie odbioru jakościowego ZAMAWIAJĄCY zleci 

WYKONAWCY wymianę ich asortymentu na wolny od wad. 

6. WYKONAWCA zobowiązuje się dokonać wymiany wadliwych opon na wolne od wad, na własny 

koszt, w terminie do 5 dni roboczych od chwili ujawnienia wad. 

 

§ 3. 

 

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania do dnia 27. 12. 2019 r. 

 

§ 4. 

 

1. Całkowita wartość zamówienia w pełnym okresie jego realizacji tj. do dnia 27. 12. 2019 r. 

wyniesie nie więcej niż ……………………… zł brutto, (słownie: ………………………………). 

2. Ceny, o których mowa w załączniku nr 1 do umowy są cenami brutto i mają charakter cen 

ostatecznych. 

3. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się dokonać zapłaty za realizację umowy w terminie  

30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury i otrzymania przedmiotu zamówienia, przelewem 

na konto WYKONAWCY podane w dokumencie sprzedaży. 

4. Zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO. 

 

§ 5. 

 

1. WYKONAWCA udziela …………… gwarancji na zakupione opony, licząc od daty dostawy. 

2. W przypadku wymiany opon w ramach gwarancji WYKONAWCA udziela jej, jak w ust. 1. 

3. Ogólne warunki gwarancji obejmują: 

1) przedmiotem gwarancji są opony dostarczone na podstawie niniejszej umowy; 

2) gwarancja obejmuje tylko wady i uszkodzenia, które mogą być przypisane producentowi (wady 

produkcyjne) oraz dystrybutorowi; 

3) reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji; 

4) Gwarant nie odpowiada za uszkodzenia wynikające z winy Zamawiającego tj.: 
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a.   nieprawidłowego montażu lub demontażu; 

b. założenia opon na obręcze o nieodpowiednim rozmiarze, bądź na obręcz, która 

jest uszkodzona lub skorodowana; 

c. eksploatacji opon na niesprawnym technicznie pojeździe; 

d. przeciążania opon i eksploatacji na niewłaściwym ciśnieniu (za wysokie lub zbyt niskie); 

e. mechanicznego lub chemicznego uszkodzenia opon; 

f. naprawiania opon. 

 

§ 6. 

 

1. WYKONAWCA wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie ………………… 

w wysokości 10 % wartości umowy brutto tj. …………. złotych (słownie: ……………………….). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zalicza się na poczet kar umownych  

w sytuacjach przewidzianych w ust 3. 

3. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez 

WYKONAWCĘ, ZAMAWIAJĄCEMU należą się kary umowne z następujących tytułów oraz 

w następujących wysokościach: 

1) 100 % wartości wadliwych opon w przypadku, gdy WYKONAWCA nie wymienił opon 

na wolne od wad w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia tych wad. 

2) 5 % wartości nie dostarczonych opon za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia 

w dostawie opon. 

3) 5 % wartości umowy w przypadku częściowego odstąpienia przez ZAMAWIAJĄCEGO 

od realizacji umowy, gdy WYKONAWCA nie wywiązuje się w terminie z dostawy przedmiotu 

zamówienia.  

4. Zastrzeżenie kar umownych nie narusza uprawnienia ZAMAWIAJĄCEGO do dochodzenia 

odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy przepada na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO 

w przypadku, gdy WYKONAWCA odstąpi od realizacji umowy. 

6. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie możliwość potrącania kar umownych z należności 

przysługujących WYKONAWCY od ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu dostawy przedmiotu 

zamówienia lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

7. Strony zgodnie oświadczają, że zabezpieczenie, określone w ust. 1 zostało przekazane przez 

WYKONAWCĘ na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO przed podpisaniem umowy. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone WYKONAWCY przez 

ZAMAWIAJĄCEGO w terminie 30 dni od dnia wykonania i uznania przez ZAMAWIAJĄCEGO 

jej wykonanie za należyte. 
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§ 7. 

 

WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność za podwykonawców, którymi posłuży się przy 

wykonywaniu postanowień umowy, jak za działania własne, zgodnie z art. 474 Kodeksu cywilnego 

(Dz. U. z 2018 roku, poz. 1025 ze zm.). 

 

§ 8. 

 

1. 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 – odstąpienie od umowy w tym wypadku może 

nastąpić w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

2. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo odstąpienia częściowego od umowy, 

gdy WYKONAWCA nie wywiązuje się w terminie z dostawy przedmiotu zamówienia. 

3. WYKONAWCY przysługuje prawo do odsetek ustawowych zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 

8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 684 

z późn. zm.), jeżeli ZAMAWIAJĄCY pozostaje w zwłoce z zapłatą faktury.  

4. Warunkiem skuteczności odstąpienia od umowy jest pismo powiadamiające drugą stronę 

o takowym zamiarze. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.) oraz 

przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1025 ze zm.), 

z wyłączeniem art. 509 i 9211- 9215 

6. Spory wynikłe na tle realizacji przedmiotowej umowy strony będą starały się rozwiązać 

polubownie, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia, spory będzie rozstrzygał sąd właściwy 

dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. 

 

§ 9. 

 

Zmiany dotyczące niniejszej umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 10. 

 

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

§ 11. 
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1. Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 

WYKONAWCY, dwa egzemplarze dla ZAMAWIAJĄCEGO. 

2. Integralną część umowy stanowi załącznik nr 1 „Wykaz cenowy asortymentu opon”. 

 

Załącznik nr 1 na … str. 

Załącznik Nr 1 – Wykaz cenowy asortymentu opon na … str. 

 

 

WYKONAWCA         ZAMAWIAJĄCY 

 

…………………         …………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonano w 3 egz.: 

Egz. nr 1 – Dyrektor Zarządu właściwego ds. budżetu i finansów 

Egz. nr 2 - Wnioskujący 

Egz. nr 3 - Wykonawca 

Wykonał: …………………. 


