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Po zmianie z dnia 07.02.2022r. 
Załącznik nr 4 do SWZ  

 

 

 

Egz. Nr ….. 
 

Projektowane postanowienia umowy 

 

Umowa Nr …./2021/….. 

zawarta w dniu ………………r. w Warszawie 

(zwana dalej „Umową”) 

pomiędzy: 

ZAMAWIAJĄCYM:  SKARBEM PAŃSTWA - JEDNOSTKĄ WOJSKOWĄ NR 6021  

00-909 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13  

REGON: 146268471, NIP: 522-29-98-740  

reprezentowaną przez: 

Dowódcę Jednostki Wojskowej Nr 6021 

płk Przemysław MAKOWSKI 

a 

WYKONAWCĄ: …………………………………………………….……………………...  

………………………………………………………………….……...… 

Tel./Fax/e-mail.: ………………………………. 

NIP: ……………..            REGON: …………. 

KRS:……………………….. (lub Ewidencja Działalności Gosp.) 

reprezentowaną 

przez:………………………………..…………………….. 

 

/dotyczy części I, II, III zamówienia/ 
 

Umowę zawarto w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, zgodnie z art. 1321 w związku z art. 311 ust. 1 pkt 12 oraz art. 313 ust. 

                                                 
1 Podstawa prawna: art. 132 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 

2021r., poz. 1129 z późn.zm.) tj.: „Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym 
w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.” 

2 Podstawa prawna: art. 311 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z dnia 2021r., poz. 1129 z późn.zm.) tj.: […] „Zamawiający może zawrzeć umowę ramową 
po przeprowadzeniu postępowania, stosując odpowiednio przepisy dotyczące trybu: przetargu 
nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego 

 
JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 6021 

00-909 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13 
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13 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych4. Zawierana Umowa ma 
charakter Umowy ramowej, określa warunki realizacji zamówień na dostawy tzw. 
zamówienia cząstkowe, jakie mogą być udzielone przez ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCY 
z którym ma zawartą Umowę ramową. 

 
§ 1 

PRZEDMIOT I TERMIN WYKONANIA UMOWY 
1. Przedmiotem Umowy jest zakup i dostawa przez WYKONAWCĘ ZAMAWIAJĄCEMU 

fabrycznie nowych (nieużywanych i nieregenerowanych) części zamiennych oraz 
materiałów eksploatacyjnych do pojazdów: ciężarowych, osobowych, 
dostawczych, mikrobusów, autobusów, przyczep i ciągników (dalej zwanych, jako 
„Przedmiot Umowy”). 

2. ZAMAWIAJĄCY oczekuje dostawy części zamiennych które będą:  
1) fabrycznie nowe i pochodzące z aktualnego katalogu części zamiennych 

producenta lub WYKONAWCY, z zastrzeżeniem ust. 9, 
2) oryginalne lub alternatywne zgodne z Rozporządzeniem Komisji (UE) 

nr 461/2010 z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk 
uzgodnionych w sektorze pojazdów silnikowych, 

3) o najwyższym standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, 
4) posiadające gwarancję producenta określoną w § 4 ust. 2, 
5) oznakowane znakami homologacji międzynarodowej stosowanymi 

w homologacji Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów 
Zjednoczonych (EKG ONZ) - „E” lub Unii Europejskiej „e”, 

6) oznakowane cechami producenta pojazdu, na który wystawiono krajowe 
świadectwo homologacji typu pojazdu – dotyczy tylko części oryginalnych, 

7) wolne od wad technicznych i prawnych, dopuszczone do obrotu oraz jakości 
,,Q’’, ,,O’’ i ,,P’’ mające bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo jazdy pojazdów, tej 
samej jakości co komponenty stosowane do montażu danego typu pojazdu, 
produkowane zgodnie ze specyfikacjami i standardami produkcji ustalone przez 
producenta tych pojazdów, dopuszczone do stosowania zgodnie z § 10 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia,  

8) w opakowaniu oznaczonym logo – znakiem towarowym producenta pojazdu 
lub producenta części i będą posiadały na opakowaniu nr katalogowy producenta 
pojazdu lub producenta części, 

9) spełniających wymogi art. 70g ust. 6. ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo 
o ruchu drogowym (zakazuje się wprowadzania do obrotu nowego przedmiotu 
wyposażenia lub części bez wymaganego odpowiedniego świadectwa homologacji 
typu albo zezwolenia na dopuszczenie do obrotu),  

10) w opakowaniu fabrycznym oraz oznakowane kodem kreskowym, zgodnie 
z Decyzją nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 r. 
w sprawie  wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem 
kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej. 

3. Ponadto, na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA przedłoży oświadczenie 
o pochodzeniu całej partii zamawianego Przedmiotu Umowy od jednego producenta 
(wytwórcy) oraz dołączy certyfikat producenta (nie importera) w języku polskim. 

                                                                                                                                                        
lub partnerstwa innowacyjnego, w przypadku gdy wartość zamówienia klasycznego jest równa lub przekracza 
progi unijne […].” 

3 Podstawa prawna: art. 313 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z dnia 2021r., poz. 1129 z późn.zm.) tj.: […] „W przypadku, gdy umowa ramowa została zawarta tylko 
z jednym wykonawcą zamawiający udziela zamówienia na warunkach zamówienia określonych w umowie 
ramowej, bez przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia.” 

4  Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych  (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.). 
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4. ZAMAWIAJĄCY wymaga, aby na opakowaniu lub etykiecie umieszczone były 
następujące informacje: oznaczenie grupy jakości części zamiennej, nazwa 
asortymentu, nazwa producenta (logo producenta), niepozostawiający wątpliwości, 
co do źródła jego pochodzenia oraz jakości, numer katalogowy.  

5. Szczegółowy wykaz marek i typów pojazdów będących na zaopatrzeniu 
ZAMAWIAJĄCEGO: 

1) Pojazdy osobowe: 
a) MAZDA 6, 
b) Opel Astra II 1,6, 
c) Opel Astra III 4DR Z1,7DTH, 
d) Opel Vectra II 1,8, 
e) Opel Vectra 4DR 1,9 DTH, 
f) Opel Vectra II 1,9 CDTI, 
g) Opel Vectra 2,2 CZ22SE, 
h) Opel Insignia 1,6T ECO, 
i) OPEL INSIGNIA GRAND SPORT 1,5 121KW, 
j) Opel Insignia 1,8 103KW, 
k) Opel Insignia Grand Sport 2,0 125KW, 
l) VOLVO S 80, 
m) Skoda Superb 1,8, 
n) Skoda Superb 2,0 Comfort TDI, 
o) Skoda Superb 2,0 TDI Elegance, 
p) Skoda Superb 2,8, 
q) Skoda Octavia 1,6 FSI, 
r) Skoda Octavia 2,0 FSI, 
s) Hyundai VF i40, 
t) Volkswagen Passat 1,9, 
u) Volkswagen Passat 1,8, 
v) KIA OPTIMA 2,0, 
w) BMW 520D, 
x) FORD RANGER XLT 2.0, 
y) Opel Insignia Grand Sport 1.6, 
z) Audi A6 2,7 TDI, 
aa) Skoda Superb  Style 2.0 TDI, 
bb) Ford Mondeo 2.0 Eco Blue. 

2) Pojazdy ciężarowe, specjalne, ciągniki, przyczepy: 
a) Star 11422V, 
b) Star 12.220, 
c) Star 200, 
d) Star 266, 
e) Iveco Stralis, 
f) Jelcz 862D.43, 
g) JELCZ 442.32, 
h) Iveco Eurocargo ML160E25, 
i) Iveco ML 120E28/P, 
j) Volvo VTJ3R 6x2, 
k) Star 844, 
l) Star 744, 
m) Star 1142, 
n) Mercedes ATEGO 1530, 
o) Iveco 40E 13WM, 
p) Iveco 40E 15WM, 
q) Mercedes Benz Sprinter 316 CDI 4x4 
r) Star 142 CJ, GBA 2,5/24, 
s) Star LE 14.220 GBA 2,5/1,6, 
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t) Przyczepa D-659A, 
u) Przyczepa D-46, 
v) Przyczepa D-656, 
w) Przyczepa D-50, 
x) Przyczepa D-732, 
y) Przyczepa D-55, 
z) Przyczepa T-654, 
aa) Przyczepa WIOLA typ W4, 
bb) Przyczepa PT-2-18, 
cc) Przyczepa P-4 D-616, 
dd) Przyczepa A250 2B 2-osiowa, 
ee) Przyczepa 2,5t ZAMET PT-HSI dwuosiowa, 
ff) Przyczepa tramp trail 2500PH, 
gg) Przyczepa 2-osiowa AMZ 
hh) URSUS C-1222, 
ii) Ciągnik rolniczy JOHN DEERE 6095RC 
jj) Ciągnik kom. Wieloz. JOHN DEERE 4049M 
kk)    Renault C430 P 6x2 E6, 

 
3) Autobusy: 

a) Autosan H9 
b) Autosan H-10.10 
c) Autosan A1010T.05.01 
d) Autosan A1010T.06.07 
e) Autosan A-10-12T.03 
f) Man Lion's Coach R07 
g) Man Lion's Coach R07 B.2007.46.006 
h) Autosan A10-10T.07.01 Lider 3 
i) Autosan A11-12T.03 
j) Autosan A10-12T.08.20 Ramzes 
k) Autosan A-10-10T 
l) Solbus SL 11 
m) Iribus SFR ARWAY 
n) Mercedes Benz Tourismo 632.036-13 
o) Man Lions RHC 464 
p) Iveco Daily Irisbus C 
q) Scania Irizar NCCD2-SCN-M320 
r) Autosan A1010T Lider 10. 

4) Pojazdy dostawcze i mikrobusy: 
a) Lublin 3324, 
b) Ford transit Izoterma, 
c) Fiat Scudo 1.9, 
d) Mercedes Benz Sprinter 516 DCI, 
e) Opel Movano, 
f) Fiat Ducato 10 2,0 typ 244, 
g) Fiat Ducato 10 2,0 JTD, 
h) Fiat Ducato 10 2,0 typ 230, 
i) FORD TRANSIT 280S TDCI, 
j) Fiat Ducato 2,2 multijet, 
k) Fiat Ducato 2,3 JTD, 
l) Opel Vivaro 2,0 CDTI, 
m) Opel Combo 1,3, 
n) Volkswagen Crafter 2.0 TDI, 
o) Opel Movano F9 2,5 CTDI, 
p) Volkswagen Crafter 35 MIXT, 
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q) Volkswagen Crafter 35-2EH115, 
r) Ford Transit 350L2, 
s) Honker 2000, 
t) Honker 2324, 
u) Land Rover Discovery 4, 
v) Mercedes 290GD, 
w) Fiat Ducato 2.3 JTD, 
x) Fiat Ducato 3,0 multijet, 
y) Volkswagen Crafter 2.0, 
z) Volkswagen Crafter 35 SY1NE, 
aa) Mercedes Benz Sprinter 316 CDI 4X4, 
bb) Volkswagen Crafter 2EKE2, 
cc) Volkswagen Crafter 35 2,0 TDI, 
dd) Fiat Ducato Furgon 14 2.8, 
ee) Honker 2N(2424), 
ff) Opel F7 Vivaro 1.9 CDTI, 
gg) Ford Transit L3H2, 
hh) Honker (MZPP), 
ii) VW Crafter SYN1E 2.0TDI, 
jj) Ford Transit V 185, 
kk) Ford Transit 280M VAN, 
ll) Ford Transit 350 L2 VAN, 
mm) Mercedes Benz 313 CDI 4x2, 
nn) MAN Truck SYN1E TGE 3.180. 
 

6. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do zmiany wskazanego w umowie wykazu 
marek i typów pojazdów. 

7. WYKONAWCA będzie dysponował minimum 1 (jednym) magazynem z częściami 
zamiennymi i materiałami eksploatacyjnymi do pojazdów na terenie  miasta 
Warszawy lub do 50 km od granic miasta Warszawy. Magazyn musi posiadać Punkt 
Obsługi Klienta, który powinien dysponować wykwalifikowaną obsługą mającą 
możliwości pomocy i doradztwa w doborze części zamiennych i materiałów 
eksploatacyjnych. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

    [należy podać adres] 

8. W ramach realizacji umowy WYKONAWCA zapewni ZAMAWIAJĄCEMU dostęp przez 
sieć internetową do narzędzia informatycznego umożliwiającego między innymi: 
1) łatwy dobór odpowiednich części oryginalnych lub zamienników 

do poszczególnych modeli samochodów, 
2) możliwością ustalenia numeru części oryginalnej oraz odpowiadających jej 

numerów części zamienników, 
3) wgląd w cennik części i materiałów eksploatacyjnych z możliwością podglądu 

stanów magazynowych i dostępności (musi być widoczna aktualna cena (brutto) 
produktu. 

9. WYKONAWCA ma obowiązek przekazać ZAMAWIAJĄCEMU hasło oraz login do 
funkcjonującego systemu, o którym mowa w ust. 7 nie później niż w terminie 3 dni od 
podpisania przedmiotowej Umowy.  

10. Na wniosek WYKONAWCY (w szczególnych przypadkach) i po wyrażeniu zgody przez 
ZAMAWIAJĄCEGO dopuszcza się zakup i dostawę części używanych, bądź 
po regeneracji. 
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11. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do wymiany określonego Przedmiotu Umowy 
na inny w przypadku niedopasowania do danej marki i typu pojazdu. 

12. Rzeczywista ilość zamówień cząstkowych, o których mowa w § 3 Umowy wynikać 
będzie z bieżących potrzeb ZAMAWIAJĄCEGO, a ich wartość nie przekroczy wartości 
wynagrodzenia wyszczególnionego w § 2 ust. 1. ZAMAWIAJĄCY nie dysponuje wiedzą 
na temat dokładnych ilości, rodzaju oraz terminu realizacji swoich potrzeb, jakie 
w przyszłości mają być zaspokojone.  

13. Termin realizacji Przedmiotu Umowy tj.: sukcesywnie partiami do dnia 31.12.2023 r. 
licząc od dnia podpisania Umowy w tym: 
1) zamówienia będą składane w oparciu o bieżące potrzeby ZAMAWIAJĄCEGO drogą 

elektroniczną (poprzez otrzymane od WYKONAWCY narzędzie informatyczne),  
a czas na realizację dostawy danej partii zamówienia wynosił będzie: 
maksymalnie … dni5 robocze(ych), licząc od dnia następnego po dniu złożenia 
zamówienia przez ZAMAWIAJĄCEGO - dotyczy zamówień krajowych; 

2) w szczególnych wypadkach, jeśli zamówienie będzie realizowane poza granicami 
Państwa czas ten może zostać wydłużony do 10 dni roboczych na pisemny 
wniosek WYKONAWCY oraz po uzyskaniu zgody przez ZAMAWIAJĄCEGO; 

3) w szczególnych wypadkach niezależnie od pkt. 1) i 2), ZAMAWIAJĄCY może 
określić w przesłanym zamówieniu dłuższy czas dostawy; 

4) WYKONAWCA zobowiązuje się do dostawy Przedmiotu umowy znajdującego się 
w stanach magazynowych wraz z najbliższym terminem dostawy po złożeniu przez 
ZAMAWIAJĄCEGO zamówienia cząstkowego. Dostawy realizowane będą zgodnie 
z dzienną częstotliwością zaoferowaną przez WYKONAWCĘ w ofercie tj.: …. razy 
dziennie6, w przedziale czasowym od godz. 7.30 - 14:00, 

5) sposób dostawy – dowóz pod adres wskazany § 3 ust. 4 Umowy, 
6) Przedmiot umowy błędnie wytypowany, dostarczony podlega zwrotowi lub wymianie 

bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez ZAMAWIAJĄCEGO. 
14. Za dzień roboczy w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy przyjmuje się dni 

od poniedziałku do piątku w godz. 730  -1400. 
15. Termin obowiązywania Umowy: od dnia podpisania Umowy do dnia 31.12.2023r. 

Za datę podpisania Umowy uznaje się datę jej podpisania przez ZAMAWIAJĄCEGO. 
16. Realizacja Przedmiotu Umowy podzielona została na 2 etapy (etap - rok budżetowy), 

realizacja każdego kolejnego etapu uwarunkowana jest środkami finansowymi 
przyznanymi na dany rok budżetowy oraz potrzebą i wolą ZAMAWIAJĄCEGO  
w zakresie określonym Umową.  

 
§ 2 

WYNAGRODZENIE  
1. Maksymalne wynagrodzenie WYKONAWCY z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy 

obejmuje wartość netto wraz z należnym podatkiem VAT. 
/dotyczy części I zamówienia/ 
Wynagrodzenie netto Umowy: 813 008,12 zł; 
Słownie: osiemset trzynaście tysięcy osiem złotych 12/100gr., 
Wynagrodzenie brutto Umowy: 1 000 000,00 zł; 
Słownie: jeden milion złotych 00/100gr., 
Wartość podatku VAT: 186 991,88 zł; 
Słownie: sto osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 
88/100gr. 
/dotyczy części II zamówienia/ 
Wynagrodzenie netto Umowy: 317 073,16 zł; 
Słownie: trzysta siedemnaście tysięcy siedemdziesiąt trzy złote 16/100gr., 

                                                 
5 Zgodnie z deklaracją wykonawcy w ofercie 
6 Zgodnie z deklaracją wykonawcy w ofercie tj.:  
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Wynagrodzenie brutto Umowy: 390 000,00 zł; 
Słownie: trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100gr.,  
Wartość podatku VAT: 72 926,84 zł; 
Słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia sześć złotych 84/100gr. 
/dotyczy części III zamówienia/ 
Wynagrodzenie netto Umowy: 162 601,62 zł; 
Słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset jeden złotych 62/100gr., 
Wynagrodzenie brutto Umowy: 200 000,00 zł; 
Słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100gr.,  
Wartość podatku VAT: 37 398,38 zł; 
Słownie: trzydzieści siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 38/100gr. 

2. Kwoty, o których mowa w ust. 1, są kwotami maksymalnymi i określają górny pułap 
zobowiązań, jakie ZAMAWIAJĄCY może zaciągnąć realizując niniejszą Umowę.  

3. ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY wynagrodzenie, w kwocie brutto, o której mowa 
w ust. 1. Określone w ten sposób wynagrodzenie obejmuje całkowitą należność, jaką 
ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest zapłacić WYKONAWCY z tytułu realizacji Umowy 
w tym koszt: 
1) wykonania Przedmiotu Umowy, 
2) opakowania, 
3) dostawy Przedmiotu Umowy do magazynu ZAMAWIAJĄCEGO; 
4) rozładunku i wniesienia Przedmiotu Umowy do magazynu ZAMAWIAJĄCEGO. 

4. W przypadku wyczerpania się kwoty, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, 
Strony uznają, że niniejsza Umowa ulega rozwiązaniu bez potrzeby składania 
przez Strony dodatkowych oświadczeń woli.   

5. WYKONAWCY nie przysługują żadne roszczenia wobec ZAMAWIAJĄCEGO, 
w przypadku, gdy w okresie obowiązywania Umowy ramowej łączna wartość dostaw 
(zamówień cząstkowych) Przedmiotu Umowy będzie niższa od wynagrodzenia 
WYKONAWCY wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu.  

6. W przypadku niewykorzystania kwot, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu 
w okresie określonego końcowego terminu realizacji od daty zawarcia Umowy, Strony 
dopuszczają możliwość przedłużenia terminu udzielania zamówień na podstawie 
Umowy ramowej - jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy. Przedłużenie okresu udzielania 
zamówień na podstawie Umowy wymaga zawarcia aneksu do Umowy. 

 
§ 3 

ZASADY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ Z JEDNYM WYKONAWCĄ. 
SPOSÓB, MIEJSCE I ODBIÓR DOSTAWY 

1. ZAMAWIAJĄCY udziela tzw. zamówień cząstkowych, których Przedmiot jest objęty 
Umową WYKONAWCY, z którym zawarł Umowę, na warunkach określonych  
w Umowie - zgodnie z art. 313 ust. 1 ustawy Pzp7.  

2. Zamówienia udzielane będą przez ZAMAWIAJĄCEGO na warunkach nie mniej 
korzystnych dla ZAMAWIAJĄCEGO niż określone w niniejszej Umowie. Postępowanie 
rozpocznie się z chwilą wystąpienia potrzeby zrealizowania dostawy, wynikającej 
z decyzji ZAMAWIAJĄCEGO. 

3. Poprzez użyte w niniejszej umowie sformułowania Zamawiający rozumie:  
1) „Opust” – procentową wartość rabatu naliczanego od ceny podstawowej 

Przedmiotu Umowy oferowanego przez WYKONAWCĘ w sprzedaży bieżącej 
za pośrednictwem elektronicznego systemu (aplikacji), o którym mowa w § 1 ust. 
7.  

                                                 
7 Podstawa prawna: art. 313 ust. 1 ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z dnia 2021r., poz. 1129 z późn. zm.) tj.: […] w przypadku, gdy umowa ramowa została zawarta tylko 
z jednym wykonawcą zamawiający udziela zamówienia na warunkach zamówienia określonych w umowie 
ramowej, bez przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia […]. 
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2) Detaliczną cenę oryginalnych części zamiennych – minimalną cenę importera 
oferowaną w oficjalnym cenniku detalicznym (dystrybutora lub producenta).  

3) Oryginalne części zamienne części oferowane pod marką producenta pojazdu 
zgodnie z cennikiem obowiązującym u generalnego importera.  

4) Detaliczną cenę zamienników oryginalnych części zamiennych – minimalną 
cenę oferowaną za dany przedmiot w oficjalnym cenniku detalicznym dostawców 
(hurtowni motoryzacyjnych takich jak: Intercars, Inter-Team, KTD, HART, 
Gordon, Motofaktory lub inne podobne) na zamawiany odpowiednik części.  

5) Zamienniki części oryginalnych – części spełniające następujące wymagania: 
a) mają tę samą jakość lub też odpowiadają jakościowo elementom 

stosowanym do fabrycznego montażu danego pojazdu przez jego 
producenta, 

b) są produkowane zgodnie ze specyfikacjami i normami produkcji, jakie 
producent pojazdu określił dla części stosowanych na linii montażowej 
lub w autoryzowanych serwisach, 

c) producent danej części potwierdzi spełnienie przez daną cześć zamienną 
wyżej wymienionych warunków. 

6) Detaliczny koszt materiałów eksploatacyjnych – najniższą z cen Dostawców 
zgodnie z oficjalnym oraz publicznie dostępnym za pośrednictwem Internetu 
cennikiem detalicznym (hurtowni motoryzacyjnych takich jak: Inter Cars, Inter-
Team, KTD, HART, Gordon, Motofaktory oraz inne podobne) lub cenę ujawnioną 
w publicznie dostępnym cenniku oficjalnego importera na stosowny materiał 
eksploatacyjny.  

4. ZAMAWIAJĄCY udzielał będzie zamówień cząstkowych sukcesywnie według 
bieżących potrzeb. 

5. Ceny jednostkowe Przedmiotu Umowy ustalane będą na podstawie aktualnych cen 
pochodzących z oficjalnego detalicznego cennika WYKONAWCY na dzień otrzymania 
przez WYKONAWCĘ zamówienia pomniejszonego o zaoferowany (min.) ….%8 Opust. 

6. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo kontroli cen. W przypadku zaistnienia 
udokumentowanej różnicy cen na niekorzyść ZAMAWIAJĄCEGO – WYKONAWCA 
wystawi korektę faktury opiewającą na wskazaną przez ZAMAWIAJĄCEGO kwotę.  

7. Stosowanie zawyżonych cen przez WYKONAWCĘ jest niedozwolone. W każdym 
przypadku udokumentowania przez ZAMAWIAJĄCEGO zawyżania cen części 
i materiałów eksploatacyjnych przez WYKONAWCĘ, ZAMAWIAJĄCY powiadomi 
pisemnie WYKONAWCĘ o powyższym fakcie i wezwie WYKONAWCĘ do zaprzestania 
powyższych praktyk.  

8. W przypadku niezaprzestania praktyk zawyżania cen części i materiałów 
eksploatacyjnych pomimo dwukrotnego pisemnego wezwania WYKONAWCY 
do zaprzestania ich stosowania, ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo do odstąpienia 
od Umowy ze skutkiem natychmiastowym. W takim wypadku WYKONAWCY 
nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze z tego tytułu. 

9. WYKONAWCA może żądać wynagrodzenia wyłącznie za wykonane dostawy do dnia 
wypowiedzenia Umowy. 

10. Szczegółowe ustalenia pomiędzy Stronami (w formie oświadczenia) prowadzone będą 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj.: za pośrednictwem poczty 
elektronicznej, 

11. Każdorazowo WYKONAWCA na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO potwierdzi fakt 
otrzymania zamówienia, brak odpowiedzi ze strony WYKONAWCY potraktowany 
będzie za przyjęcie zamówienia do realizacji. 

12. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do określenia na etapie zamówienia do składania 
ofert rzeczywistych ilości Przedmiotu Umowy, jakie przewiduje nabyć w oparciu 
o przedmiotową Umowę. 

13. Adres i miejsce dostawy:  

                                                 
8 Zgodnie z deklaracją wykonawcy w ofercie. 
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1) Magazyn Techniczny, ul. Żwirki i Wigury 9/13, 00-909 Warszawa (teren 
JW. Nr 6021); 

2) Magazyn Techniczny, ul. 29 Listopada 1, 00-904 Warszawa (teren JW. Nr 2420). 
14. WYKONAWCA jest zobowiązany zabezpieczyć sprzęt i personel niezbędny  

do rozładowania Przedmiotu Umowy w miejscu jego dostawy do ZAMAWIAJĄCEGO. 
15. WYKONAWCA dostarczy Przedmiot Umowy na koszt własny i ryzyko do miejsca 

dostawy, o którym mowa w ust. 13, za pomocą środka transportu odpowiednio 
przygotowanego i przystosowanego do przewozu asortymentu stanowiącego Przedmiot 
umowy. 

16. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza realizowanie Przedmiotu Umowy za pośrednictwem firm 
kurierskich. W przypadku dopuszczenia realizacji Przedmiotu Umowy przez firmę 
kurierską WYKONAWCA zobowiązany jest wraz z dostawą przekazać dowód dostawy, 
o którym mowa w ust. 23. 

17. Kierowca i środek transportu realizujący dostawę podlegają rygorom ochronnym 
obowiązującym w miejscu realizacji dostawy Przedmiotu Umowy, w zakresie pozwolenia 
na wjazd i zasad przemieszczania się. 

18. WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność za utratę, uszkodzenia itp., powstałe w czasie 
transportu Przedmiotu Umowy do czasu jego przyjęcia przez przedstawiciela 
ZAMAWIAJĄCEGO, tj. podpisania przez niego dowodu dostawy, o którym mowa w ust. 
23. 

19. ZAMAWIAJĄCY może odmówić przyjęcia dostarczonego Przedmiotu Umowy 
w przypadku: 
1) nie spełniania przez dostarczony Przedmiot Umowy wymagań, o których mowa 

w Umowie,  
2) stwierdzenia wady fizycznej lub prawnej Przedmiotu Umowy uniemożliwiającej jego 

użycie lub zastosowanie. 
20. ZAMAWIAJĄCY nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez WYKONAWCĘ 

koszty związane z nie przyjęciem przedmiotu umowy z przyczyn wymienionych w ust. 
19. 

21. W przypadku, gdy WYKONAWCA dostarczy Przedmiot Umowy niekompletny 
lub z wadami (jakość lub ilość asortymentu jest niezgodna ze złożonym 
zapotrzebowaniem cząstkowym), ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do odbioru tylko 
części Przedmiotu Umowy. 

22. W przypadkach, o których mowa w ust. 21, WYKONAWCA zobowiązany jest dostarczyć 
do ZAMAWIAJĄCEGO pozostałą część Przedmiotu Umowy, zgodną z zamówieniem 
cząstkowym co do ilości, jak i jego jakości (wolny od wad), w terminie 3 dni roboczych, 
co nie zwalnia ZAMAWIAJĄCEGO od obciążenia WYKONAWCY karą umowną za 
opóźnienie w dostawie Przedmiotu Umowy zgodnego z wymaganą przez 
ZAMAWIAJĄCEGO ilością i jakością.  

23. WYKONAWCA zobowiązany jest dołączyć do dostarczonego (zapotrzebowania 
cząstkowego) Przedmiotu Umowy podczas dostawy do ZAMAWIAJĄCEGO dokumenty, 
takie jak: 
1) dowód dostawy (WZ) – w każdy dzień dostawy przedmiotu umowy; 
2) oryginał Faktury VAT – za okres od 1 do 10, od 11 do 20, od 21 do ostatniego dnia 

miesiąca - w ostatnim dniu każdego z tych okresów, z wyszczególnieniem numerów 
dowodów dostaw (WZ). 

 które stanowić będą podstawę do zapłaty wynagrodzenia przez ZAMAWIAJACEGO. 
24. WYKONAWCA zobowiązuje się przekazać (drogą korespondencyjną elektroniczną) 

ZAMAWIAJĄCEMU w ramach przedmiotowej Umowy na koniec każdego kwartału 
szczegółowe zestawienia z zamówień realizacyjnych (cząstkowych) Przedmiotu 
Umowy z podziałem na poszczególne kategorie wykazując: 
1) nazwy Przedmiotu Umowy, 
2) numery katalogowe, 
3) zakupione ilości, 
4) inne cechy identyfikujące Przedmiot Umowy.  
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§ 4. 
GWARANCJA I WARUNKI SKŁADANIA REKLAMACJI 

1. WYKONAWCA odpowiada za wady prawne i fizyczne Przedmiotu Umowy i ponosi z tego 
tytułu wszelką odpowiedzialność w szczególności, jeżeli: 
1) Przedmiot Umowy ma wadę fizyczną zmniejszającą jego wartość lub użyteczność 

wynikającą z jego przeznaczenia albo nie ma właściwości wymaganych przez 
ZAMAWIAJĄCEGO. 

2) Przedmiot Umowy posiada wady prawne, w tym zwłaszcza stanowi własność osoby 
trzeciej, albo, jeżeli jest on obciążony prawami osób trzecich. 

2. Na dostarczony Przedmiot Umowy WYKONAWCA udzieli gwarancji na okres, 
12 miesięcy, z wyłączeniem tego Przedmiotu Umowy, dla którego producent zastrzegł 
krótszy termin ważności, liczony od daty dostawy Przedmiotu Umowy. 

3. O stwierdzonej wadzie fizycznej lub prawnej Przedmiotu Umowy ZAMAWIAJĄCY 
zawiadamia WYKONAWCĘ niezwłocznie po stwierdzeniu wady. 

4. Formę zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3, stanowi „Protokół reklamacji” wykonany 
przez ZAMAWIAJĄCEGO i przekazany WYKONAWCY faksem lub za pośrednictwem 
poczty elektronicznej (e-mailem). 

5. WYKONAWCA rozpatruje reklamację w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia 
otrzymania od ZAMAWIAJĄCEGO „Protokołu reklamacji”.  

6. W terminie, o którym mowa u ust. 5 WYKONAWCA jest zobowiązany do odbioru 
egzemplarza uznanego przez ZAMAWIAJĄCEGO za wadliwy z miejsca jego dostawy na 
własny koszt. 

7. Termin wymiany Przedmiotu Umowy przez WYKONAWCĘ na wolny od wad Strony 
ustalają na 3 dni robocze, liczone od dnia powiadomienia ZAMAWIAJĄCEGO o uznaniu 
reklamacji  przez WYKONAWCĘ, a w przypadku nieudzielenia przez WYKONAWCĘ 
odpowiedzi w terminie wymaganym Umową na 3 dni robocze od upływu przewidzianego 
w § 4 ust. 5 powyżej 14 - dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji. 

8. Dostawy Przedmiotu Umowy wolnego od wad WYKONAWCA dokona zgodnie 
z ustaleniami ZAMAWIAJĄCEGO, lub do miejsca, o którym mowa w § 3 ust. 13. Umowy. 

9. Koszty postępowania reklamacyjnego ponosi WYKONAWCA.  
10. W okresie gwarancji WYKONAWCA na swój koszt dokonuje wymiany Przedmiotu 

Umowy na inny egzemplarz Przedmiotu Umowy wolny od wad.  
11. Termin gwarancji na Przedmiot Umowy wolny od wad rozpoczyna się na nowo (biegnie) 

od dnia jego dostarczenia.  
12. Wymiany Przedmiotu Umowy w ramach czynności reklamacyjnych WYKONAWCA 

dokona bez żadnej dopłaty, nawet gdyby ceny na taki Przedmiot Umowy uległy zmianie. 
13. ZAMAWIAJĄCY może wykorzystać uprawnienia z tytułu gwarancji za wady fizyczne 

i  prawne niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi. 
14. Utrata roszczeń z tytułu wad fizycznych i prawnych nie następuje mimo upływu terminu 

gwarancji, jeżeli WYKONAWCA wadę zataił. 
 

§ 5. 
WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY wynagrodzenie (w formie przelewu na rachunek 
bankowy WYKONAWCY wskazany w fakturze VAT), w terminie 30 dni od otrzymania 
prawidłowo wypełnionych dokumentów, o których mowa w ust. 5. 

2. Faktura powinna spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r.  
o podatku od towarów usług i zostać dostarczona do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. 

1) w formie papierowej lub elektronicznej wysyłanej na e-mail ozgst.pgk@ron.mil.pl  
     lub 
2) w formie faktury ustrukturyzowanej (Platforma Elektronicznego Fakturowania – PEF). 

mailto:ozgst.pgk@ron.mil.pl
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3. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do poinformowania pisemnie WYKONAWCY 
o każdorazowej zmianie adresu e-mail, o którym mowa w ust. 2. Powyższa zmiana 
nie wymaga aneksu do Umowy. 

4. Za dostarczony Przedmiot Umowy (jego część lub partię) WYKONAWCA wystawi faktury 
w cyklu dekadowym – za okres od 1 do 10, od 11 do 20, od 21 do ostatniego dnia 
miesiąca - w ostatnim dniu każdego z tych okresów, z wyszczególnieniem numerów 
dowodów dostaw (WZ).  

5. Warunkiem zapłaty za dostarczony Przedmiot Umowy jest otrzymanie przez 
ZAMAWIAJĄCEGO oryginału faktury oraz dowodu dostawy (WZ), o którym mowa  
w § 3 ust. 23. 

6. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje WYKONAWCĘ pod rygorem nieopłacenia faktury VAT  
do posługiwania się numerami katalogowymi (indeksami) Przedmiotu Umowy zawartymi  
w zamówieniu cząstkowym. 

7. Brak któregokolwiek z dokumentów wymienionych w ust. 5 lub jego błędne wystawienie 
spowoduje wstrzymanie terminu zapłaty wynagrodzenia do czasu uzupełnienia 
dokumentów lub złożenia w tym zakresie odpowiednich wyjaśnień.  

8. Za termin dokonania zapłaty Strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego 
ZAMAWIAJĄCEGO. 

9. ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY odsetki ustawowe za opóźnienie w terminie 
płatności faktury. 

 
§ 6. 

KARY UMOWNE 
1. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU następujące kary: 

1) z tytułu odstąpienia od Umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn leżących 
po stronie WYKONAWCY w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa 
w  § 2 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2, 

2) za zwłokę w terminie dostawy Przedmiotu Umowy, w wysokości 5% wartości brutto 
dostawy partii zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia, o którym 
mowa w § 1 ust. 13, z zastrzeżeniem ust. 2, 

3) za zwłokę w rozpatrzeniu reklamacji, o której mowa w § 4 ust. 5, w wysokości 5% 
wartości brutto towaru, którego dotyczy reklamacja za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 
z zastrzeżeniem ust. 2, 

4) za zwłokę w terminie wymiany Przedmiotu Umowy wolnego od wad o którym mowa 
w § 4 ust. 7 w wysokości 5% wartości brutto towaru, którego dotyczy wymiana  
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Strony zastrzegają, że łączna wysokość kar umownych w okresie obowiązywania Umowy 
nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w  § 2 ust. 1. 

3. WYKONAWCA oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie, w rozumieniu art. 498 i 499 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, powstałych należności z tytułu kar 
umownych, o których mowa w przepisach poprzedzających, z wynagrodzenia należnego 
WYKONAWCY. 

4. ZAMAWIAJĄCY wystawi WYKONAWCY notę obciążeniową zawierającą wysokość kary 
umownej i podstawę jej naliczenia, którą prześle WYKONAWCY wraz z oświadczeniem 
o potrąceniu kar umownych. Notę obciążeniową WYKONAWCA zobowiązany jest 
odesłać ZAMAWIAJĄCEMU w terminie do 7 dni od daty jej otrzymania, (nie dłużej niż 
w terminie płatności faktury). Potrącenia kary umownej ZAMAWIAJĄCY dokona 
w terminie zapłaty faktury.  

5. W przypadku gdy naliczona kara umowna nie będzie mogła być w całości potrącona 
z  wynagrodzenia należnego WYKONAWCY wynikającego z faktury, ZAMAWIAJĄCY 
dochodzić będzie pozostałej kwoty na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 

6. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia dalszego odszkodowania z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, na zasadach ogólnych 
przewidzianych w Kodeksie cywilnym, gdy wysokość szkody przewyższa wysokość kar 
umownych 
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§ 7. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
1. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w terminie 

30 dni, jeżeli: 
1) zaistniała istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy 
lub dalsze wykonanie może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 
lub bezpieczeństwu publicznemu. Termin odstąpienia liczony jest od dnia uzyskania 
informacji o okolicznościach, o  których mowa w zdaniu poprzedzającym;  

2) WYKONAWCA nie rozpoczął w terminie realizacji Przedmiotu Umowy 
bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje jej pomimo pisemnego wezwania 
go przez ZAMAWIAJĄCEGO. Termin odstąpienia liczony jest od dnia upływu terminu 
wyznaczonego przez ZAMAWIAJĄCEGO; 

3) WYKONAWCA utracił uprawnienia do realizacji Przedmiotu Umowy albo ogłoszono 
likwidację lub upadłość WYKONAWCY. Termin odstąpienia liczony jest od daty 
powzięcia informacji stanowiącej podstawę odstąpienia; 

4) łączna wysokość kar umownych w okresie obowiązywania umowy przekroczy 
wartość o której mowa w § 6 ust. 2. Termin odstąpienia liczony jest od dnia 
następnego po dniu, w którym nastąpiło przekroczenie kary umownej o wartość, 
o której mowa w § 6 ust. 2; 

5) WYKONAWCA  zawyża ceny części i materiałów eksploatacyjnych. 
ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy ze skutkiem 
natychmiastowym. W takim wypadku WYKONAWCY nie przysługują żadne 
roszczenia odszkodowawcze z tego tytułu. 

2. ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od Umowy w terminie do 7 dni kalendarzowych w trybie 
natychmiastowym jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:  
1) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 ustawy Pzp,  
2) WYKONAWCA w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 

ustawy Pzp,  
3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy 
Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE,  
z uwagi na to, że ZAMAWIAJĄCY udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii 
Europejskiej.  

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, ZAMAWIAJĄCY odstępuje od Umowy 
w części, której zmiana dotyczy. 

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 i ust. 2, WYKONAWCA może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

5. Oświadczenie, o odstąpieniu od Umowy Strona jest zobowiązana złożyć drugiej stronie 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§ 8 

PODWYKONAWCY (KOOPERANCI) 
[Postanowienie § 9 Umowy zostanie doprecyzowane na etapie zawierania  

Umowy zgodnie z ofertą wybranego Wykonawcy] 
WYKONAWCA wykona własnymi siłami Przedmiot Umowy: 
……………….……/PODWYKONAWCOM powierzy wykonanie następujących ….…… 
stanowiących Przedmiot Umowy. 

 
§ 10 

ZMIANY UMOWY 
1. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość zmiany Umowy w sytuacji gdy nowy 

WYKONAWCA ma zastąpić dotychczasowego WYKONAWCĘ: w wyniku sukcesji, 
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wstępując w prawa i obowiązki WYKONAWCY, w następstwie przejęcia, połączenia, 
podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia 
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy WYKONAWCA 
spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy 
wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy, a także nie ma 
na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy. 

2. Zgodnie z art. 15 r. ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych WYKONAWCA niezwłocznie poinformuje 
ZAMAWIAJACEGO o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 
na należyte wykonanie Umowy załączając stosowne oświadczenia lub inne dokumenty, 
które potwierdzą stan faktyczny podany w informacji. ZAMAWIAJĄCY przekaże 
WYKONAWCY swoje stanowisko wraz z uzasadnieniem w terminie 14 dni liczonym 
od dnia otrzymania oświadczenia lub dokumentów. Jeśli ZAMAWIAJĄCY uzna, że takie 
okoliczności mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie Umowy w uzgodnieniu 
z WYKONAWCĄ dokona zmiany Umowy m.in. poprzez: zmianę terminu wykonania 
Umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania Umowy lub jej części, 
zmianę sposobu wykonywania dostaw i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia 
WYKONAWCY – o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie 
przekroczy 50% wartości pierwotnej Umowy. 

3. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego 
WYKONAWCY, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, w przypadku wystąpienia jednej 
z następujących okoliczności: 
1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

 jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
WYKONAWCĘ. 

4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt. 1, wartość netto wynagrodzenia 
WYKONAWCY nie zmieni się, wartość brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych 
przepisów (zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy, a WYKONAWCA uwzględnia na 
wystawionej fakturze aktualną stawkę VAT i dodatkowo poinformuje ZAMAWIAJĄCEGO 
na piśmie o wystąpieniu tej okoliczności. 
 

§ 12 
INNE POSTANOWIENIA UMOWY 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy 
Kodeksu cywilnego. 

2. ZAMAWIAJĄCY wymaga aby osoby biorące udział w realizacji umowy posiadały 
obywatelstwo polskie. W przypadku braku polskiego obywatelstwa wymagane jest 
posiadanie pozwolenia jednorazowego uprawniające do wstępu obcokrajowców na teren 
chronionej jednostki i instytucji wojskowej zgodnie z Decyzją Nr 107/MON Ministra 
Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie organizowania współpracy 
międzynarodowej w resorcie obrony narodowej. 

3. WYKONAWCA nie może bez uprzedniej pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO przenieść 
praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na osobę trzecią. 

4. Zmiana poszczególnych postanowień zawartej Umowy wymaga formy pisemnej 
w postaci aneksu, podpisanego przez obie Strony pod rygorem nieważności.  

5. Do koordynacji całości spraw związanych z niniejszą Umową ZAMAWIAJĄCY wyznacza 
p. ………………………………………………………………………..  - tel.: 261 …. …….…,  
e-mail.: ………………………………. . 

6. Do realizacji postanowień umowy ze strony WYKONAWCY upoważniony jest: 
…………………………………………………………………… tel.: ………….….…., e-mail.: 
……………………………………… . 

7. Zmiana osób wymienionych w ust 5 i 6 nie wymaga aneksu,a jedynie pisemnego 
poinformowania Strony. 
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8. Spory wynikłe w trakcie realizacji Umowy rozstrzygać będzie Sąd powszechny właściwy 
dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. 

9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 
ze Stron. 

 

 

   WYKONAWCA                 ZAMAWIAJĄCY 

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

 

 

 

 

 

UZGODNIONO: 

 

POD WZGLĘDEM FINANSOWYM    .............................................. 

 

POD WZGLĘDEM PRAWNYM               ............................................... 

 

POD WZGLĘDEM MERYTORYCZNYM                           ................................................... 


