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UMOWA NR W/272/     /     /     /2018 

 

 

zawarta w dniu ……………….. 2018 roku, w Milanówku  

pomiędzy: 

Gminą Milanówek,  ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek 

Regon: 013269150, NIP: 5291799245,  

reprezentowaną przez: 

Wiesławę Kwiatkowską – Burmistrza Miasta Milanówka, 

zwaną w dalszej części „Zamawiającym” 

 

a 

 

…………………..  zamieszkała/y w ………………….. (kod pocztowy.), przy ulicy ………………, 

prowadząca/y działalność gospodarczą pod firmą ……………………………w ………………….(kod 

pocztowy…..), przy ulicy ……….., wpisana/y do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, NIP…………, REGON………., reprezentowana/y przez ……………………………… 

zwanym w dalszej części „Wykonawcą”, zaś wspólnie zwanych dalej „Stronami” 

  

Strony zawierają Umowę o następującej treści: 

 

§ 1.  

TRYB POSTĘPOWANIA 

 

Niniejszą Umowę zawarto bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), na podstawie art. 4 pkt. 8) cytowanej 

ustawy, po przeprowadzeniu postępowania określonego w § 9 „Regulaminu udzielania zamówień 

publicznych” wprowadzonego Zarządzeniem Nr 136/VII/2016 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia              

8 sierpnia 2016 r. zmienionym Zarządzeniem Nr 222/VII/2017 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 

5 grudnia 2017 r. 

 

§ 2.  

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Przedmiot Umowy obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego:  

1) Ubrania bojowego model FIRE MAX 3 (Nomex Tough; kolor złoty/piaskowy) – 14 szt. 

2) Ubrania bojowego model FIRE MAX 3 IRS (PBI Matrix; kolor złoty/piaskowy) – 6 szt. 

3) Obuwia bojowego model TWISTER NEW – 20 par. 

4) Hełmu bojowego model HEROS-titan – 6 szt., dalej zwaną przedmiotem umowy. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w opisie przedmiotu zamówienia, 

który stanowi załącznik nr 1 do Umowy. 

3. Przedmiot umowy należy dostarczyć i wnieść do budynku „A” Urzędu Miasta Milanówka przy  

ul. Kościuszki 45, w godzinach: pon. – czw. 8.00 – 15.00, pt. 8.00 – 14.00, do konkretnego 

pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do 

poinformowania Zamawiającego nie później niż na 2 dni przed planowaną dostawą o tym fakcie. 

4. Zamawiający zobowiązuje się odebrać dostarczony przedmiot umowy za cenę wskazaną przez 

Wykonawcę w ofercie, która stanowi załącznik nr 2 do Umowy, z zastrzeżeniem, że 

w wynagrodzeniu całkowitym za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca uwzględnił koszty 

transportu, rozładunku, a także ubezpieczenia na czas transportu. 

5. Rozmiary poszczególnych elementów przedmiotu umowy zostaną przekazane Wykonawcy 

w terminie dwóch dni roboczych od daty zawarcia Umowy, na adres email wskazany w §3 ust. 1 

pkt 2 Umowy. 
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6. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy, jest zgodny z opisem zawartym w załączniku nr 1 

do Umowy, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, złożoną ofertą, a także spełnia 

wymagania określone przez Zamawiającego. 

 

§ 3. 

OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STRON 

 

1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji niniejszej Umowy są: 

1) po stronie Zamawiającego: Pan Łukasz Ryk, adres e-mail: lukasz.ryk@milanowek.pl 

2) po stronie Wykonawcy:  ………………………… . 

2. Osoby wymienione w ust. 1 są uprawnione do odbioru przedmiotu niniejszej Umowy. 

3. Zmiana osób pełniących funkcję przedstawicieli Stron nie powoduje zmiany niniejszej Umowy. 

4. O zmianie tych osób Strony będą informować się pisemnie nie później niż w 3 dniu roboczym             

od dnia, w którym nastąpiła zmiana. 

 

§ 4.  

TERMIN REALIZACJI UMOWY 

 

Realizacja dostawy nastąpi w terminie 12 tygodni od dnia zawarcia Umowy. 

 

 

§ 5.  

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala się w wysokości nie przekraczającej 

łącznej kwoty …………………….. zł brutto (słownie: ………………………………………).  

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 21 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu                      

przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury za wykonanie przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca wystawi rachunek na: Gminę Milanówek, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek.  

4. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany  

na fakturze. 

5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Wykonawcy. 

6. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 powyżej.  

 

§ 6. 

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 

 

1. Do dostarczonego towaru winny być dołączone metki fabryczne oraz inne konieczne etykiety. 

2. Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie Zamawiającego przez uprawnionego 

przedstawiciela Zamawiającego. 

3. Odbiór przedmiotu umowy będzie obejmował sprawdzenie zgodności dostarczonego przedmiotu 

umowy z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w opisie przedmiotu umowy, 

w szczególności w zakresie ilości i rozmiarów poszczególnych elementów przedmiotu umowy. 

4. Zamawiający w terminie 2 dni roboczych od dnia realizacji dostawy potwierdzi odbiór przedmiotu 

umowy w drodze informacji o zgodności dostarczonego przedmiotu umowy z wymaganiami 

Zamawiającego oraz potwierdzi jego odbiór ilościowy i jakościowy. 

5. W przypadku stwierdzenia wad jakiegokolwiek elementu przedmiotu umowy po przyjęciu 

dostawy, Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę e-mailem o stwierdzonych wadach, 

a Wykonawca dostarczy na własny koszt przedmiot umowy wolny od wad w terminie do 3 dni 

roboczych. 

6. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wady, tym samym nie dostarczenia przedmiotu 

umowy wolnego od wad w terminie określonym w ust. 6 Strony uzgadniają, że Zamawiający ma 

mailto:lukasz.ryk@milanowek.pl
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prawo usunąć wady we własnym zakresie poprzez zlecenie zastępczego wykonania dostawy oraz 

obciążyć Wykonawcę kosztami zastępczego wykonania.  

7. Koszty zastępczego wykonania dostawy obciążają Wykonawcę do wysokości pełnej kwoty jej 

wykonania, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

8. Koszty zastępczego wykonania dostawy będą uiszczone przez Wykonawcę w terminie 7 dni 

kalendarzowych od daty wystąpienia Zamawiającego z żądaniem zapłaty. 

9. Wykonawca ponosi również pełną odpowiedzialność cywilną za ewentualne prace, które za zgodą 

Zamawiającego wykonywać będzie przy pomocy Podwykonawców.  

10. Wykonawca zobowiązuje się wymienić na wniosek Zamawiającego towar nieużywany na towar 

nowy o innych rozmiarach wskazanych przez Zamawiającego we wniosku o wymianę. 

11. Wymiana jest możliwa w okresie 12 miesięcy od dnia dokonania odbioru przedmiotu umowy 

podlegającego wymianie. 

12. Wymiana może dotyczyć 20 % przedmiotu umowy. 

13. Wymiana nastąpi na koszt wykonawcy w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania przez 

Wykonawcę pisemnego wniosku Zamawiającego dotyczącego wymiany. 

 

§ 7. 

GWARANCJA 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcy gwarancji oraz 24 miesiące rękojmi na 

dostarczony przedmiot umowy. Okres gwarancji i rękojmi liczy się od daty odbioru przedmiotu 

umowy. 

2. W okresie gwarancji i rękojmi, przedmiot umowy, w którym zostaną stwierdzone wady zaistniałe 

bez winy Zamawiającego, podlegać będzie wymianie na towar wolny od wad w ciągu 5 dni 

roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy o wadach. 

3. Po okresie gwarancji i rękojmi naprawy będą wykonywane na oddzielne zlecenie Zamawiającego 

w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiającego pisemnego zgłoszenia wady 

przedmiotu umowy lub zlecenia naprawy. 

4. Koszty dostarczenia przedmiotu umowy do Wykonawcy i jego odbioru, w przypadku ujawnienia 

wady ponosi Wykonawca. 

 

§ 8. 

1. Strony Umowy zastrzegają sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie  

lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki 

w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 4, 

2) 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki 

w usunięciu stwierdzonych wad poprzez dostarczenie wolnego od wad przedmiotu umowy, 

liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad lub określonego w § 6 ust. 

5Umowy, 

3) 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy, za odstąpienie przez 

Zamawiającego od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 

3. W przypadku, gdy wysokość kary umownej nie pokrywa szkody powstałej w wyniku 

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiającemu przysługuje 

prawo dochodzenia na zasadach ogólnych od Wykonawcy naprawienia szkody pozostałej  

po zapłaceniu przez Wykonawcę kary umownej. 

4. Potrącenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia świadczenia dostaw 

ani z innych zobowiązań umownych. 

5. Karę umowną, o której mowa w ust. 2 pkt. 3 Umowy Wykonawca zapłaci  

na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni 

kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej.  

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z należnego 

wynagrodzenia wynikającego z niniejszej Umowy. 
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§ 9.  

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 

1. Zamawiający i Wykonawca mogą odstąpić od niniejszej Umowy, za porozumieniem Stron,  

w każdym czasie w przypadkach przewidzianych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

cywilny (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 459 ze zm.) dalej w treści Umowy jako ,,KC’’.  

2. Zamawiający i Wykonawca może ponadto odstąpić od Umowy, jeżeli druga Strona narusza  

w sposób podstawowy postanowienia niniejszej Umowy. 

3. Do podstawowych naruszeń, które mogą skutkować odstąpieniem Zamawiającego od całości lub 

części Umowy, zaliczają się w szczególności następujące przypadki: 

1) Wykonawca popada w stan likwidacji, stan upadłości lub został wydany nakaz zajęcia 

majątku Wykonawcy, 

2) Wykonawca przy realizacji tej Umowy jest zaangażowany w praktyki korupcyjne stwierdzone 

aktem oskarżenia. 

4. Zamawiający może odstąpić od Umowy również w następujących przypadkach: 

1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

2) gdy dokonana zostanie taka zmiana planu finansowego Zamawiającego, iż nie będzie  

on posiadał środków na  realizację całości lub części Umowy. 

5. Odstąpienie od Umowy, o którym mowa w ust. 1-4 będzie zawierać uzasadnienie o przyczynach 

odstąpienia, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia, bez wyznaczania Wykonawcy 

dodatkowego terminu na wykonanie umowy. 

6. W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy przez jedną ze Stron: 

1) Wykonawcy nie przysługuje prawo do odszkodowania, 

2) Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 

umowy, 

3) w przypadku odstąpienia od Umowy w części, Zamawiający zapłaci Wykonawcy  

za prawidłowo wykonany zakres dostaw, potwierdzony protokołem inwentaryzacji. 

7. Strona, z której winy zostało dokonane odstąpienie od niniejszej Umowy, niezależnie od kar 

umownych, poniesie koszty wynikłe z odstąpienia od Umowy. 

8. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.  

 

§ 10.  

DORĘCZENIA 

 

1. Wszelkie oświadczenia Stron w czasie wykonania niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej  

i muszą być doręczone albo wysłane na adres Strony określony w Umowie. 

2. Strony zobowiązują się do powiadamiania o zmianie adresów do korespondencji. 

3. W razie zaniedbania tego obowiązku powodującego zwrot korespondencji wysyłanej na podany 

adres bez doręczenia, uważa się korespondencję za doręczoną w dacie jej zwrotu. 

4. To samo odnosi się do zwrotu korespondencji w razie odmowy jej przyjęcia pod podanym 

adresem. 

 

§ 11.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy  

KC i inne powszechnie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy mogą być dokonywane, pod rygorem nieważności, jedynie             

w formie pisemnego aneksu, z podpisami upoważnionych przedstawicieli obu Stron. 
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3. Zamawiający i Wykonawca podejmują starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich 

sporów powstałych między nimi, a wynikających z realizacji Umowy lub pozostających  

w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze negocjacji. 

4. Każda ze Stron, przed wystąpieniem na drogę sądową, zobowiązana jest do skorzystania                             

z postępowania pojednawczego uregulowanego w art. 184-186 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.  

Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1822 ze zm.) tj. do zawezwania drugiej 

Strony do próby ugodowej. 

5. W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporu, Strony poddadzą spór  

pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

6. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy na osoby trzecie,             

bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

7. Załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część. 

8. Umowę wraz z załącznikami sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden                         

dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego. 
 

 

WYKONAWCA                                                                                       ZAMAWIAJĄCY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Załączniki: 

1. Opis przedmiotu zamówienia 
2. Oferta Wykonawcy  

 

 

 

 

 


