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Istotne Postanowienia Umowy  
ZAŁĄCZNIK Nr 3 

 
UMOWA NR …………………. 

 
W dniu ………..... 2020 roku pomiędzy Agencją Mienia Wojskowego, ul. Nowowiejska 26A 00-911 

Warszawa, NIP 526-10-38-122, Oddział Regionalny w Olsztynie, 10-219 Olsztyn, ul. Kasprowicza 1, 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,  

reprezentowaną przez:  

- …………………………….…………… - Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Mienia 

Wojskowego w Olsztynie, 

a  

.................................................................... z siedzibą w ........................................................ przy ulicy  

….. .................................. wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

……………………. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 

………………, kapitał zakładowy…………. zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą 

reprezentowaną przez:  

………………………………………………………………  

/w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS/  

Panem/Panią ............................................, zamieszkałym/ą w …………………………, przy ulicy 

..............................................................., prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod 

firmą……………………………… z siedzibą w .......................................... przy ulicy 

............................................... REGON …………………….., NIP ……………………… , PESEL 

……………………. zwanym/ą w dalszej części umowy Wykonawcą,  

/w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej/  

 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie zwolnionym (sprawa nr OO-DIR.264…..2020), 

zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze 

zm.), została zawarta umowa następującej treści:  

 

§ 1 
WARUNKI UMOWY 

   

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa  nowych pojemników  do selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych do obsługi nieruchomości będących w zasobie Oddziału Regionalnego 

Agencji Mienia Wojskowego w Olsztynie.  

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje dostarczenie nowych produktów (wolnych od wad), w tym 

ich dostawę, transport oraz rozładunek (szczegółowy zakres określa zał. nr 1 do umowy). 

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia oraz ze Specyfikacją 

Istotnych Warunków Zamówienia i uznaje to za wystarczającą podstawę do wykonania 

przedmiotu umowy.  

4. Wykonawca dokona dostawy zamówienia na swój koszt i ryzyko na wskazane przez 

Zamawiającego miejsce.  

 
§ 2 

TERMINY REALIZACJI UMOWY 
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie ……..… dni od dnia podpisania umowy. 
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§ 3 
OBOWIĄZKI STRON 

1. Zamawiający zobowiązuje się do:  

a) udostępnienia Wykonawcy punktów dostaw w celu wykonania zlecenia w terminie 3 dni od 

zgłoszenia gotowości rozpoczęcia realizacji Umowy przez Wykonawcę;  

b) dokonania odbioru Przedmiotu Umowy;  

c) dokonania zapłaty wynagrodzenia; 

d) wyznaczenia osób odpowiedzialnych za odbiór przedmiotu zamówienia;  

2. Wykonawca zobowiązuje się do:  

a) właściwego utrzymania terenu dostaw;  

b) dostawy przedmiotu zamówienia we wskazane miejsca przez Zamawiającego; 

c) umożliwienia Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenia kontroli terenu dostaw, 

realizowanych dostaw, stosowanych w ich toku wyrobów oraz innych okoliczności 

dotyczących bezpośredniej realizacji przedmiotu zamówienia;  

d) zgłoszenia Przedmiotu Umowy do odbioru, uczestniczenia w czynnościach odbioru  

i zapewnienia usunięcia stwierdzonych wad; 

 
§ 4 

PRZEDSTAWICIELE STRON DORĘCZENIA 
1. Przedstawicielem ze strony Zamawiającego będzie Pan …………….. tel: ………………......, 

email: .........................  

2. Przedstawiciel ze strony Zamawiającego jest uprawniony do sprawdzania dostawy zamówionych 

pojemników pod względem jakości i zgodności z wymogami określonymi w zawartej umowie 

oraz normami obowiązujących w zakresie Przedmiotu Umowy.  

3. Przedstawicielem ze strony Wykonawcy będzie …..……….………….. tel: …………………. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom przez 

niego upoważnionym dostępu do miejsca, gdzie jest realizowana dostawa.  

5. Strony wskazują następujące adresy do doręczeń:  

a) dla Zamawiającego: OReg AMW w Olsztynie, 10-219 Olsztyn, ul. Kasprowicza 1; 

b) dla Wykonawcy: …………….…………………………………………………………….  
6. W przypadku zmiany adresu do doręczeń Strona, której zmiana dotyczy, zobowiązana jest 

niezwłocznie powiadomić o powyższym fakcie drugą Stronę w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

7. Brak powiadomienia ma taki skutek, iż korespondencja skierowana na ostatnio podany, zgodnie  

z postanowieniami niniejszej umowy, adres do doręczeń, uważa się za doręczone po upływie 14 

dni od dnia złożenia pod tym adresem awizo.  

 

§ 5 
ZLECENIE ROBÓT PODWYKONAWCOM 

1. Zamawiający dopuszcza zlecenie części zamówienia, wymienionego w ofercie 

Wykonawcy, podwykonawcom.  
 

§ 6 
WYNAGRODZENIE 

1. Za wykonanie niniejszej umowy strony ustalają wynagrodzenie: 

a) część 1: w kwocie ……..………. złotych (słownie: ………………….………………. 

złotych)  

b) część 2: w kwocie ……..………. złotych (słownie: ………………….………………. 

złotych)  

c) część 3: w kwocie ……..………. złotych (słownie: ………………….………………. 

złotych)  

d) część 4: w kwocie ……..………. złotych (słownie: ………………….………………. 

złotych)  
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e) część 5: w kwocie ……..………. złotych (słownie: ………………….………………. 

złotych)  

f) część 6: w kwocie ……..………. złotych (słownie: ………………….………………. 

złotych)  

zgodnie z formularzem oferty, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.  

2. Powyższe wynagrodzenie obejmuje podatek od towarów i usług (VAT).  

3. Ustalona cena jest wielkością stałą i niezmienną do końca realizacji zadania.  

4. Wykonawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) nr NIP ………………… 

5. Zamawiający jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) nr NIP 526-10-38-122.  

 
 

§ 7 
ROZLICZENIE 

1. Zapłata wynagrodzenia odbędzie się na podstawie jednorazowej faktury wystawionej za 

zrealizowane dostawy oddzielnie dla każdej z części.  

2. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie protokół odbioru zrealizowanych 

dostaw bez wad i usterek podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron.  

3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć fakturę najpóźniej w terminie 14 dni po dokonaniu 

protokólarnego odbioru i przekazania Przedmiotu Umowy do użytku bez wad i usterek.  

4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury w terminie do 21 dni od dnia dostarczenia 

prawidłowo wystawionej faktury. 

5. Wykonawca zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 

fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 

partnerstwie publiczno–prywatnym (Dz. U. 2018, poz. 2191), może wysyłać Zamawiającemu 

ustrukturyzowane faktury elektroniczne za pośrednictwem Platformy, a Zamawiający w myśl 

art. 4 ust. 1 ustawy zobowiązany jest do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych 

faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem Platformy. 

6. Wykonawca składając fakturę w sposób określony w § 7 ust. 5 umowy w celu identyfikacji 

Zamawiającego na platformie posługuje się następującym Identyfikatorem/Loginem: 

7391034603 
7. Wynagrodzenie Zamawiający uiści przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w 

fakturze, przy czym Wykonawca w fakturze poda pełna dane Zamawiającego, tj.: Agencja 

Mienia Wojskowego 00-911 Warszawa, ul. Nowowiejska 26A Oddział Regionalny 10-219 

Olsztyn, ul. Kasprowicza 1. NIP 526-10-38-122.  

8. Za datę płatności faktury przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

9. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby 

trzecie, bez pisemnej zgody, pod rygorem nieważności, obu stron. W szczególności 

wykonawca nie jest upoważniony do przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej 

umowy na jakikolwiek podmiot trzeci bez uzyskania pisemnej zgody, pod rygorem 

nieważności, Zamawiającego. 

10. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za wykonane usługi z zastosowaniem  

mechanizmu podzielonej płatności, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

11. Wskazany na fakturze rachunek należy do Wykonawcy umowy i został dla niego utworzony 

wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności. Rachunek figuruje na tzw. „Białej 

liście podatników” 

 
§ 8 

ODBIORY 
1. Odbiór Przedmiotu Umowy nastąpi w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia na piśmie, po potwierdzeniu 

gotowości przez przedstawiciela Zamawiającego.  
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2. Zamawiający dokona odbioru Przedmiotu Umowy po uprzednim dokonaniu sprawdzenia pod 

względem kompletności i zgodności z ofertą Wykonawcy, SIWZ i umową.  

3. Odbiór Przedmiotu Umowy, zostanie potwierdzony w formie protokołu odbioru podpisanego 

przez upoważnionych przedstawicieli Stron umowy.  

4. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru, że dostarczony przedmiot umowy nie jest zgodny  

z postanowieniami SIWZ, ofertą oraz niniejszą umową, Zamawiający czyni stosowne 

zastrzeżenie w protokole odbioru i wyznacza termin 5 dni na usunięcie wad lub niezgodności, 

odmawiając jednocześnie przyjęcia sprzętu wadliwego, niezgodnego z SIWZ oraz niniejszą 

umową.  

§ 9 
WARUNKI RĘKOJMI I GWARANCJI 

1. Zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na Przedmiot Umowy 

na okres …… miesięcy od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru o którym mowa 

w § 8 ust.3.  

2. Warunki gwarancji określa niniejsza umowa, oferta Wykonawcy oraz Kodeks Cywilny. Niniejsza 

umowa stanowi dokument gwarancji.    

3. W razie stwierdzenia wad i uszkodzeń w Przedmiocie Umowy Zamawiający zgłosi ten fakt 

niezwłocznie Wykonawcy.  

4. Wykonawca wymieni uszkodzony produkt na wolny od wad w terminie 2 dni od dnia zgłoszenia.  

5. Wymiana uszkodzonego produkt na wolny od wad powinna być stwierdzona protokołem 

przekazania.  

6. Transport dostarczonych pojemników lub wymienianego towaru na wolny od wad w okresie 

gwarancji odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

7. Okres gwarancji ulega automatycznemu przedłużeniu o czas liczony od zgłoszenia do usunięcia 

usterki, wady.  

8. Niezależnie od uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji Zamawiającemu przysługują 

uprawnienia z tytułu rękojmi na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. Strony ustalają, na 

podstawie art. 558 § 1 kc rozszerzenie okresu rękojmi na Przedmiot Umowy, który to okres 

upłynie nie wcześniej niż z dniem upływu gwarancji, o której mowa w ust. 1  

9. W okresie obowiązywania umowy oraz w okresie gwarancji Wykonawca i Zamawiający 

zobowiązani są do pisemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o:  

a) zmianie siedziby lub nazwy firmy; 

b) zmianie osób reprezentujących;  

c) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy;  

d) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca  

e) otwarciu postępowania likwidacyjnego Wykonawcy;  

f) zawieszeniu działalności firmy Wykonawcy.  

 

§ 10 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON ZA NIEWYKONANIE 

LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY KARY UMOWNE 
 
1. Ustala się odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy 

przez zapłatę kar umownych.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:  

a) opóźnienie w terminie realizacji Umowy, o którym mowa w § 2, w wysokości 0,5% wartości 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 od a) do f) ( oddzielnie dla każdej z części) 

i 2 , za każdy dzień opóźnienia, niezależnie od ewentualnego wyznaczenia terminu na 

usunięcie wad lub niezgodności – stosownie do treści §8 ust. 4, jednak nie więcej niż 50% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 od a) do f) ( oddzielnie dla każdej z części) 

i 2. 

b) opóźnienie w usunięciu wad Przedmiotu Umowy stwierdzonych w trakcie odbioru oraz  

w okresie gwarancji oraz rękojmi w wysokości 0,75% wartości wynagrodzenia brutto o 

którym mowa w § 6 ust. 1 od a) do f) ( oddzielnie dla każdej z części) i 2 za każdy dzień 
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opóźnienia, jednak nie więcej niż 50% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 

od a) do f) ( oddzielnie dla każdej z części) i 2.  

c) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w 

wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 6 ust. 1 od a) do f) 

( oddzielnie dla każdej z części) i 2. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych, odszkodowania 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.  

4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącania należnych Zamawiającemu kar umownych 

z przysługującego mu wynagrodzenia.  

5. Kary umowne naliczane są niezależnie i podlegają kumulacji.  

 
§ 11 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
WSTRZYMANIE WYKONANIA UMOWY 

1. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadku:  

a) określonym w art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych;  

b) opóźnienia w wykonaniu umowy powyżej 5 dni od terminu wskazanego w § 2;  

2. Odstąpienie od umowy może nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności z podaniem 

uzasadnienia w terminie 10 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o zaistnieniu 

okoliczności uzasadniających odstąpienie od umowy. W takim wypadku Wykonawca może żądać 

jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.  

3. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej stronie oświadczenia 

o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość, przy zachowaniu w pełni przez 

Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności  

w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi i kar umownych.  

 
§ 12 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian postanowień zawartej 

umowy: 

a) nieistotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty;  

b) w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, tj. spowodowanych: 

• zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych 

orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów – w takim 

zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień Umowy do 

zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego, 

• siłą wyższą – rozumianą jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, nie 

możliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy 

zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego 

zobowiązania w całości lub części, np. terroryzm, niepokoje, zamieszki, strajk 

spowodowany przez osoby inne, niż personel Wykonawcy lub inni pracownicy 

Wykonawcy i Podwykonawców, klęski żywiołowe, takie jak powódź, trzęsienie ziemi, 

huragan. W razie wystąpienia siły wyższej Strony Umowy zobowiązanie są dołożyć 

wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich 

zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej. 

2. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 

14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)
 
wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umowy w niniejszym 

postępowaniu. 
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3. Powierzone przez strony do przetwarzania dane osobowe będą przetwarzane przez nie 

wyłącznie w celu realizacji niniejszej Umowy. 

4. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby 

trzecie, bez pisemnej zgody, pod rygorem nieważności, obu stron. W szczególności 

wykonawca nie jest upoważniony do przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej 

umowy na jakikolwiek podmiot trzeci bez uzyskania pisemnej zgody, pod rygorem 

nieważności, Zamawiającego. 

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy  

Kodeksu Cywilnego. 

6. Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozpatrywane będą przez Sąd Powszechny 

w Olsztynie. 

7. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

8. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egz. dla 

Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.  

 
 

ZAMAWIAJĄCY:          WYKONAWCA:  
 

 

 

 ………………………..            ………..………… 


