
Załącznik nr 5 do SIWZ  

                                                     

UMOWA - wzór 
 

Zawarta w dniu .................. 

pomiędzy: 

1) Muzeum Wojska Polskiego, państwowa osoba prawna z siedzibą w Warszawie, 00-495 

Warszawa Al. Jerozolimskie 3, wpisane do rejestru państwowych instytucji kultury 

prowadzonego przez Ministra Obrony Narodowej pod numerem RIK MON 1/2007, oraz 

do Państwowego Rejestru Muzeów prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego pod numerem DM–IV/PRM/58/99, posługujące się numerem NIP 701-005-

35-04 oraz numerem REGON 140861819, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”,  

reprezentowanym przez Dyrektora – prof. dr hab. Zbigniewa Wawra  

 

a 

 

2) ........................................................................................................................................... 

z siedzibą w .................................................................................................................. 

ul. ................................................................ 

NIP: ................................., REGON: ............................. 

zwanym w treści umowy „Wykonawcą” 

reprezentowanym przez: ................................................................... 

 

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), została zawarta 

umowa następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie praw i obowiązków stron związanych z 

wykonaniem przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zamówienia na dostawę 

materiałów eksploatacyjnych dla Muzeum Wojska Polskiego (kod CPV: 30124300-7, 

30125100-2, 30125110-5). 

 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się sprzedać Zamawiającemu, a Zamawiający zobowiązuje się 

kupić od Wykonawcy materiały eksploatacyjne wymienione w ofercie Wykonawcy  

w części oferty Wykonawcy „Opis przedmiotu zamówienia - Formularz Cenowy”, który 

stanowi Załączniki nr 1  do Umowy. 

2. W ramach realizacji przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia określonego § 5 ust. 1 

umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do odbioru zużytych materiałów 

eksploatacyjnych z Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, w ilości nieprzekraczającej 

ilości materiałów dostarczonych w ramach niniejszego zamówienia. Zamawiający będzie 

zgłaszał potrzebę odbioru zużytych materiałów eksploatacyjnych na numer faksu 

określony w § 3 ust. 2 umowy, a Wykonawca jest zobowiązany do ich odbioru w terminie 

5 dni roboczych od dnia wysłania takiego zgłoszenia. 

3. Wykonawca wystawi dokument potwierdzający dokonanie utylizacji zużytych materiałów 

eksploatacyjnych przekazanych zgodnie z ust. 2.  



4. Wykonawca zobowiązuje się sprzedać Zamawiającemu materiały eksploatacyjne po 

cenach jednostkowych określonych w ofercie złożonej w postępowaniu o zamówienie 

publiczne, poprzedzającym zawarcie niniejszej umowy.  

5. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia: oryginalnie zapakowany przez 

producentów, posiadający na opakowaniu zewnętrznym informacje pozwalające na 

identyfikację produktu oraz producenta, posiadający wewnętrzne szczelne i hermetyczne 

opakowanie zabezpieczające przed kontaktem z otoczeniem. 

 

§ 3 

1. Wykonawca gwarantuje, iż wszystkie dostarczane materiały są fabrycznie nowe, 

nieregenerowane oraz nierefabrykowane oraz spełniają wymagania zawarte w SIWZ. 

2. W przypadku stwierdzenia wad towaru, Zamawiający zgłosi niezwłocznie reklamację na 

piśmie lub faksem na numer –……………………….., a Wykonawca zobowiązuje się 
wymienić reklamowany towar na nowy, wolny od wad, w terminie 5 dni roboczych od 

dnia zgłoszenia reklamacji. 

3. W przypadku, gdy użycie dostarczonych przez Wykonawcę produktów spowoduje 

uszkodzenie urządzenia objętego gwarancją, Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami 

naprawy, przeglądu i konserwacji. W przypadku utraty uprawnień z tytułu gwarancji 

spowodowanych użyciem niewłaściwego produktu, Wykonawca przejmuje na siebie 

warunki gwarancji określone przez producenta lub sprzedawcę urządzenia. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy drukarki, gdy jej uszkodzenie 

powstało w wyniku stosowania tonera lub tuszu dostarczonego przez Wykonawcę. Za 

podstawę żądania przez Zamawiającego naprawy drukarki (włączając w to wymianę 
bębna, głowicy lub innej części) uważa się pisemną opinię autoryzowanego serwisu 

producenta drukarki. Naprawa drukarki wykonana zostanie w autoryzowanym serwisie 

producenta drukarki w ciągu 7 dni od momentu zgłoszenia (faxem) Wykonawcy przez 

Zamawiającego konieczności wykonania naprawy. Koszty związane z naprawą ponosi 

Wykonawca. 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć materiały eksploatacyjne, o których mowa w § 2 

ust. 1, w terminie 30 grudnia 2013 r. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć materiały eksploatacyjne, o których mowa w § 2 

ust. 1, do siedziby Zamawiającego przy Al. Jerozolimskich 3 w Warszawie. 

3. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu wszystkie materiały 

eksploatacyjne, o których mowa w § 2 ust. 1, w ciągu jednego dnia, w godzinach pracy 

Zamawiającego. 

4. Zamawiający zobowiązuje się dokonać odbioru materiałów eksploatacyjnych, o których 

mowa w § 2 ust. 1, pod względem ilościowym oraz zgodności z częścią oferty 

Wykonawcy „Opis przedmiotu zamówienia - Formularz Cenowy”, która stanowi 

Załączniki nr 1  do Umowy.   

5. Strony zobowiązują się potwierdzić odbiór materiałów eksploatacyjnych, o których mowa 

w § 2 ust. 1, pisemnym protokołem odbioru, sporządzonym w dwóch egzemplarzach, po 

jednym dla każdej ze stron. 

6. Strony ustalają, że z momentem podpisania protokołu odbioru nastąpi przeniesienie  

z Wykonawcy na Zamawiającego własności materiałów eksploatacyjnych, o których 

mowa w § 2 ust. 1. 

 
§ 5 

1. Z tytułu sprzedaży materiałów eksploatacyjnych, o których mowa w § 2 ust. 1, 

Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę całkowitą w wysokości 



...................... zł brutto (.........................), w tym  ................... zł netto (.............................) 

oraz ............... zł podatku od towarów i usług (......................). 

2. Strony ustalają, że cena całkowita obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem 

zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.  

3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę całkowitą w całości z dołu.  

4. Niezwłocznie po podpisaniu protokołu odbioru, jednak nie później niż do dnia 30 grudnia 

2013 r. Wykonawca zobowiązuje się wystawić i dostarczyć do siedziby Zamawiającego 

fakturę na kwotę wymienioną w § 5 ust. 1. 

5. Zamawiający zobowiązuje się dokonać płatności ceny całkowitej w terminie 30 dni od  

dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy 

wskazany na fakturze. 

 

§ 6 

Osobami sprawującymi nadzór nad realizacją umowy oraz upoważnionymi do podpisywania 

protokołów odbioru ze strony Zamawiającego są:……………………………………  

tel…………………………….. ze strony Wykonawcy są:  ……………………..………… 

tel…………………………………… . 

 

§ 7 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający ma 

prawo do naliczenia Wykonawcy następujących kar umownych: 

1) za nieterminową dostawę przedmiotu umowy bezpośrednio do Zamawiającego  

w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednakże nie więcej niż 10 % łącznego 

wynagrodzenia brutto; 
2) w wysokości 20% wartości brutto wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 

umowy, w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. 

2 Przyczynami odstąpienia od umowy, za które odpowiada Wykonawca są w szczególności 

zwłoka w dostawie przedmiotu umowy przekraczająca 20 dni. 

3 Jeżeli zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczająca 20 dni została 

spowodowana okolicznościami za które winę ponosi Zamawiający ust. 1 pkt 2 nie stosuje 

się. 

4 Jeżeli wartość szkody wyrządzonej przez Wykonawcę przewyższy wysokość kary 

umownej, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia pozostałej części odszkodowania 

na zasadach ogólnych. 

 

§ 8 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy w zakresie dopuszczonym przez ustawę z dnia 

29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 

3. Wszelkie spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy rozpoznawać będzie Sąd 

powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

4. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 

jednym dla każdej ze stron. 

 

Zamawiający       Wykonawca 


