CZĘŚĆ II
WZÓR UMOWY
UMOWA KUPNA – SPRZEDAŻY
Nr …………
zawarta w dniu …………….2011 r. w Warszawie pomiędzy:
1. Skarbem Państwa - Jednostką Wojskowa 2305
04-520 Warszawa
ul. Marsa 80
reprezentowana przez:
1) …………………………….;
zwana dalej ZAMAWIAJĄCYM
a
2. ………………………….
z siedzibą : …………….
nr NIP: …………………
reprezentowana przez:
1) …………………………….;
2) …………………………….
zwana dalej WYKONAWCĄ
Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie „przetargu nieograniczonego” zgodnie z ustawą z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.
zm.)
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż …………………………………zgodnie
ze złożoną ofertą z dnia ………….. .nr ref. postępowania ......./2011.
2. WYKONAWCA oświadcza, że przedmiot umowy nie jest przedmiotem ograniczonych
praw rzeczowych, nie przysługują do niego żadne prawa osobom trzecim.
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§2
Całkowitą wartość umowy strony ustalają na kwotę ……………PLN netto + ………%VAT,
tj.………………..PLN brutto(słownie………………………………………………………)
§3
1. Umowa zostanie zrealizowana nie później niż do dnia .....................
2. WYKONAWCA dostarczy przedmiot umowy na koszt własny do siedziby
ZAMAWIAJĄCEGO.
§4
1. WYKONAWCA zobowiązany jest powiadomić 74 RPW o terminie rozpoczęcia produkcji
przedmiotu umowy w ciągu 5 dni od podpisania umowy, a w przypadku powierzenia
wykonania części umowy podwykonawcy dodatkowo poda nazwę podwykonawcy
i przekaże umowę z podwykonawcą oraz inne dane niezbędne do rozpoczęcia działań
przez 74 RPW.
2. Odbioru wojskowego dokonuje przedstawiciel 74 RPW w oparciu o WDTT, WT, WWG
lub wymagania ZAMAWIAJĄCEGO oraz potwierdzony wzór przedmiotu.
3. Przedstawiona do odbioru partia przedmiotów zaopatrzenia mundurowego jest fabrycznie
nowa i pochodzi z bieżącej produkcji.
4. Odbiór wojskowy dokonany będzie zgodnie z wymaganiami art. 7 ustawy
z dnia 17 listopada2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na
potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.
5. Na podstawie oceny ryzyka przedstawiciel 74 RPW ma prawo dokonać losowego pobrania
próbek zastosowanych materiałów i wyrobów w celu dokonania oceny jakości, poprzez
badania w laboratorium akredytowanym lub laboratorium dostępnym WYKONAWCY
spełniającym wymogi normy PN-EN ISO/IEC 17025.
6. Koszty dostarczenia pobranych prób do laboratorium oraz przeprowadzenia badań ponosi
WYKONAWCA.
7. Po dokonaniu odbioru sporządzony zostanie Protokół odbioru wojskowego
w 3 egz.: dla ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCY i 74 RPW.
8. W przypadku, gdy przedstawiona do odbioru partia nie spełni wymagań
ZAMAWIAJĄCEGO, sporządzony zostanie Raport niezgodności, który po podpisaniu
przez WYKONAWCĘ przekazany zostanie ZAMAWIAJĄCEMU.
9. Przedmioty umowy dostarczane w ramach reklamacji podlegają ponownemu odbiorowi
wojskowemu.
10. W przypadku nie uznania reklamacji przez wykonawcę należy przekazać komisyjnie
(przedstawiciel ZAMAWIAJĄCEGO oraz WYKONAWCY) sporny wyrób do zbadania
w laboratorium akredytowanym lub spełniającym wymagania normy PN-1N ISO/IEC
17025.
11. Każda partia dostarczanego przedmiotu umowy musi zostać zgłoszona przez
WYKONAWCĘ do odbioru wojskowego.
12. Przedstawiciel 74 RPW ma prawo do weryfikowania każdego procesu technologicznego
produkcji, procedury kontroli i badań w celu zapewnienia najwyższej jakości przedmiotu
umowy.
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13. WYKONAWCA jest zobowiązany zapewnić nieodpłatnie Przedstawicielowi 74 RPW
niezbędne warunki dla zapewnienia realizacji prawidłowego odbioru jakościowego
przedmiotu umowy;
a) udostępni do oceny ciąg technologiczny produkcji realizowanej na rzecz wytworzenia
przedmiotu umowy;
b) udostępni dokumentację monitorowania i oceny procesu produkcji, jeżeli posiada
wdrożony system jakości wg Norm ISO, ponadto jeżeli posiada wyniki badań
laboratoryjnych zastosowanych materiałów lub wyrobów gotowych;
c) udostępni w razie potrzeby przyrządy pomiarowe i urządzenia do badań oraz personel
do ich obsługi i do przeprowadzenia czynności weryfikacyjnych;
d) umożliwi nadzorowanie czynności pobrania i plombowania próby przeznaczonej do badań
laboratoryjnych;
e) umożliwi nadzorowanie przebiegu wykonywania badań laboratoryjnych pobranych prób
w laboratorium WYKONAWCY (producenta).
14.WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność (ryzyko utraty, uszkodzenia itp.) za wyroby
do czasu jego formalnego przyjęcia przez ZAMAWIAJĄCEGO, tj. podpisania przez strony
umowy „ Protokołu przyjęcia-przekazania” (wzór np. MON/Gm/3).
§5
Na przedmiot umowy WYKONAWCA udzieli gwarancji na okres ……. miesięcy
od dnia dostawy.
§6

1.

ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem w terminie
30 dni od daty dostarczenia przedmiotu umowy oraz faktury VAT do siedziby
ZAMAWIAJĄCEGO.

2.

ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do dokonywania potrąceń wprost z przedstawionych
faktur, kar umownych i kwot wskazanych w § 8 i 9 umowy.
§7

WYKONAWCA odpowiada za wady prawne i fizyczne w dostarczonym przedmiocie
umowy oraz ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania.
WYKONAWCA udzieli na przedmiot gwarancji na okres liczony od daty podpisania przez
odbiorcę Protokołu przyjęcia do magazynu (wzór np. MON/Gm/3).
W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad co do jakości w dostarczonym
przedmiocie umowy, Odbiorca powiadamia niezwłocznie ZAMAWIAJĄCEGO, w celu
realizacji przysługujących mu z tego tytułu uprawnień.
Postępowanie reklamacyjne prowadzi zamawiający, który na podstawie pisemnego zgłoszenia
wad przez Odbiorcę, sporządza „Protokół-reklamacji” i przekazuje go WYKONAWCY
i 74 RPW.
WYKONAWCA rozpatrzy „.Protokół reklamacji” w terminie 7 dni licząc od daty jego
otrzymania.
1. W przypadku uznania reklamacji:
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- Usunie wadę w terminie 21 dni licząc od daty otrzymania „Protokołu reklamacji”
- Odbierze wadliwy przedmiot i dostarczy na własny koszt i ryzyko przedmiot umowy, wolny
od wad, do miejsca, w którym te wady zostały ujawnione, w terminie określonym powyżej:
- Jeżeli WYKONAWCA nie będzie w stanie usunąć zaistniałej wady w przedmiocie umowy
w terminie określonym powyżej, jest on zobowiązany do wymiany bez żadnej dopłaty
na nowy, wolny od wad przedmiot w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania „Protokołu
reklamacji”. Wymieniony przedmiot umowy podlega ponownemu odbiorowi wojskowemu.
Termin gwarancji biegnie na nowo od daty przyjęcia przedmiotu umowy i podpisania przez
Odbiorcę „Protokołu przyjęcia — przekazania”. Jeżeli nastąpi wymiana przedmiotu umowy
na wolny od wad, WYKONAWCA zwróci ZAMAWIAJĄCEMU równowartość
reklamowanego przedmiotu umowy, zgodnie z ceną jednostkową brutto określoną
w umowie, powiększoną karę umowną w wysokości 10% jego ceny. Jeżeli
WYKONAWCA dokonał wymiany, powinien pokryć także związane z tym koszty, jakie
poniósł ZAMAWIAJĄCY.
Gwarancja ulega przedłużeniu o czas, w którym na skutek wad przedmiotu umowy
nie można było z niego korzystać.
ZAMAWIAJĄCY może wykorzystać uprawnienia z tytułu gwarancji za wady przedmiotu
umowy, niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi.
Utrata roszczeń z tytułu wad nie następuje pomimo upływu terminu gwarancji, jeżeli
WYKONAWCA wadę podstępnie zataił.
2. Jeżeli WYKONAWCA nie uzna reklamacji:
Odbiorca wadliwego przedmiotu umowy przekaże go komisyjnie (z udziałem przedstawiciela
WYKONAWCY i ZAMAWIAJĄCEGO) do zbadania w laboratorium akredytowanym
lub laboratorium spełniającym wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025. Wydane
orzeczenie i wyniki badań ze wskazanych laboratoriów będą traktowane jako ostateczne.
Koszty badania poniesie strona (WYKONAWCA lub ZAMAWIAJĄCY), której ocena
okaże się błędna. W przypadku uznania, iż wadliwy przedmiot objęty jest naprawą
gwarancyjna, wymianą lub prawami wynikającymi z rękojmi, WYKONAWCA
zobowiązany będzie do usunięcia wady lub przekazania ZAMAWIAJĄCEMU nowego
przedmiotu umowy. Wymiana wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad lub
usunięcie wady nastąpi w terminie do 21 dni od daty wydania orzeczenia, na koszt
WYKONAWCY.
3. WYKONAWCA jest odpowiedzialny względem ZAMAWIAJĄCEGO, jeżeli rzeczy
sprzedane stanowią własność osoby trzeciej albo jeżeli są obciążone prawem osoby trzeciej
(rękojmia za wady prawne).
§8
1. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku niedotrzymania terminu wykonania umowy
określonego w § 3 przez WYKONAWCĘ, ZAMAWIAJĄCY odstępuje od umowy oraz
nalicza karę umowną w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części umowy brutto.
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez WYKONAWCĘ, ZAMAWIAJĄCY
ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej
części umowy brutto.
3. W przypadku uchybienia przez ZAMAWIAJĄCEGO terminu płatności faktury,
o którym mowa w § 5,WYKONAWCY należą się odsetki ustawowe za każdy dzień
opóźnienia w zapłacie.
4. Strony uzgadniają, że w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zastosowanie
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kar umownych, o jakich mowa w niniejszym paragrafie, ZAMAWIAJĄCY uprawniony
jest do potrącenia ich wprost z otrzymanej faktury.
7. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, w przypadku jeśli szkoda wynikła
z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, przewyższa wartość zastrzeżonej
kary umownej bądź wynikła z innych tytułów niż zastrzeżone.
§9
Spory mogące wynikać w związku z wykonaniem przedmiotu umowy rozstrzygać
będzie sąd właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.
§ 10
1. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wobec innych podmiotów
oraz osób trzecich wszelkich informacji dotyczących:
a) WYKONAWCY oraz jego pracowników;
b) wszelkich informacji związanych z zamówieniem i realizacją niniejszej umowy.
Powyższe nie dotyczy dokumentów i czynności, których wykonanie jest niezbędne
lub dozwolone z mocy prawa.
2. Przedmiot umowy nie może być wykorzystany do żadnego rodzaju materiałów
propagandowych, reklamowych, czy marketingowych w kontekście realizacji niniejszej
umowy.
§ 11
Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 12
W kwestiach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze stron.

…………………….
ZAMAWIAJĄCY

…………………….
WYKONAWCA
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