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Umowa nr (PROJEKT) ………………………. Nie załączać do oferty 

 

 

zawarta w dniu …………………. w Świdwinie pomiędzy:  
 

Skarbem Państwa - 21. Bazą Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie, 78-301 Świdwin, ul. 
Połczyńska 32, posługującą się numerem identyfikacyjnym NIP: 672-17-59-451, REGON: 
331029355, reprezentowaną przez:  
 

……………………………………………………………………………………………… 

zwaną w treści umowy „Zamawiającym” 

a 

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

reprezentowaną przez: 

            ……………………………..……………………………………………………………… 
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”  
 

wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  

w trybie podstawowym (wariant I) na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 

zamówień publicznych, sygn. sprawy ZP/20/2022, o następującej treści: 

 

  
§1. 

PRZEDMIOT UMOWY 

 
1. Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowych środków czystości * w zakresie 

realizacji zadania nr ….. w asortymencie oraz ilościach wskazanych w poniższej tabeli,  
a także przy zachowaniu ujętych w niej cen jednostkowych**: 
  
* UWAGA: Zamawiający dostosuje zapis w umowie odpowiednio do zadania, w którym oferta 

Wykonawcy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 

** UWAGA: Zamawiający sporządzi i dostosuje tabelę odpowiednio po wyborze oferty 

najkorzystniejszej z zachowaniem cen jednostkowych z oferty najkorzystniejszej w ramach 

zadania. 

 

2. Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot umowy, zgodnie z zapisami zawartymi    

w SWZ, opisie przedmiotu zamówienia sporządzonymi w ramach przeprowadzonego 

postępowania (ZP/20/2022) oraz Formularzem ofertowym. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia na własny koszt sprzętu i materiału 

niezbędnego do realizacji usługi. Dojazdy oraz dowóz przedmiotu umowy, Wykonawca 
zobowiązuje się zrealizować na własny koszt.  

4. Przedmiot umowy musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad tj. taki, który  
w swoim całym procesie produkcyjnym jest wytwarzany z elementów wytworzonych  
od podstaw, bez użycia w jakikolwiek sposób komponentów uzyskanych z innych 
produktów wcześniej użytkowanych, pochodzący z bieżącej produkcji, w opakowaniach 
producenta, ze znakiem towarowym producenta wskazującym termin przydatności  
do użycia oraz określeniem pochodzenia, dostarczony w oryginalnym, nienaruszonym 
opakowaniu. 
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5. Wszelkie instrukcje i etykiety dotyczące przedmiotu dostawy muszą być sporządzone  
w języku polskim. 

6. Postanowienia dotyczące prawa opcji: 

a) Zadanie nr 5,6, - Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji 

(w zakresie poszczególnego asortymentu w zadaniu nr 5,6), o którym mowa w art. 441 

ustawy Prawo zamówień publicznych. Prawo opcji będzie realizowane w ilości  

i terminie wg potrzeb Zamawiającego do wysokości przydzielonego limitu 

finansowego - w ilości szczegółowo określonej w opisie przedmiotu 

zamówienia(załącznik nr 4 do SWZ). 

b) Zadanie nr 7, 8 - Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji 

(w zakresie całego asortymentu w zadaniach nr 7, 8), o którym mowa w art. 441 

ustawy Prawo zamówień publicznych. Prawo opcji polegać będzie na możliwości 

zwiększenia przedmiotu zamówienia – w ilości szczegółowo określonej w opisie 

przedmiotu zamówienia (załącznik nr 4 do SWZ). 

7. Zamawiający zastrzega sobie, że zamówienie określane jako „prawo opcji” dla 

zamówienia jest uprawnieniem a nie zobowiązaniem zamawiającego. Wykonanie 

przedmiotu zamówienia w ramach prawa opcji uzależnione jest od faktycznych potrzeb 

zamawiającego. Brak wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie prawa opcji nie rodzi 

żadnych roszczeń ze strony wykonawcy. 

 

 

§ 2. 

WARTOŚĆ UMOWY 

  
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie:  

a) za realizację zamówienia podstawowego:  
kwota netto: ………………………………………. zł  

(słownie: ………………………………………………………………………..…),  

powiększone o VAT  ………… %, 

 co daje kwotę brutto: ……………………………. zł  

(słownie: …………………………………………………………………………..). 

b) za realizację zamówienia w ramach prawa opcji:  

kwota netto: ………………………….. zł  

(słownie: ……………………………………………………………………….….),  

powiększone o VAT  ……..%  

co daje kwotę brutto: ………………………….…. zł  

(słownie: …………………………………………………………………….…….),  

             co daje łączną kwotę: 

kwota netto: ……………………………………… zł  

(słownie: …………………………………………………………….……….……),  

powiększone o VAT …….. %  

co daje kwotę brutto: ………………………….…. zł  

(słownie: ……………………………………………………………….………….), 

 

 

2. Wynagrodzenie określone w § 2 ust. 1 wynika z cen jednostkowych wskazanych w tabeli  
   określonej w § 1 ust. 1. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 2 ust. 1, obejmuje wszelkie koszty wykonania  

przedmiotu umowy i nie może ulec zmianie.  
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§3. 

TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA UMOWY 

 

1. Wymagany termin realizacji umowy:  

- Zadanie nr 1 - 21 dni od dnia podpisania umowy, 

- Zadanie nr 2 - 21 dni od dnia podpisania umowy, 

- Zadanie nr 3 - 21 dni od dnia podpisania umowy, 

- Zadanie nr 4 - 21 dni od dnia podpisania umowy, 

- Zadanie nr 5 ilość podstawowa - 21 dni od dnia podpisania umowy, 

- Zadanie nr 6 ilość podstawowa - 21 dni od dnia podpisania umowy,  

- Zadanie nr 7 ilość podstawowa- 14 dni od dnia podpisania umowy, 

- Zadanie nr 8  ilość podstawowa - 14 dni od dnia podpisania umowy, 

  

2. Termin wykonania zamówienia w ramach prawa opcji: od dnia podpisania umowy do 

15.11.2022r. z zastrzeżeniem, że dostawa wynosi 10 dni od dnia zgłoszenia wyłącznie  

telefonicznego przez Zamawiającego (w tym czynności odbioru). 

3. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, przez osobę upoważnioną po stronie 

Zamawiającego, o konieczności realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. 

a) osoba upoważniona do uruchomienia prawa opcji po stronie Zamawiającego:  

1) Zadanie nr 5,6, - …………………………. tel. …………..lub osoba przez niego 

upoważniona. 

2) Zadanie nr 7,8 - …………………………. tel. …………..lub osoba przez niego 

upoważniona. 

1. Miejscem dostawy przedmiotu umowy są: 

a) Zadanie nr 1, – 21 BLT Świdwin – magazyny – ul. Połczyńska 32, 78-301 

Świdwin, tel./fax. 261 533 837 

b) Zadanie nr 2 – JW Mrzeżyno – magazyny – ul. Wojska Polskiego 1, 72-330 

Mrzeżyno, tel./fax. 261 564 792 

c) Zadanie nr 3 – JW 1872 – magazyny – ul. Zagórska 21, 72-320 Trzebiatów, 

tel./fax. 261 459 481 

d) Zadanie nr 4 – 12 BBSP w Mirosławcu – magazyny, 78-651 Mirosławiec Górny, 

tel./fax. 261 525 658 

e) Zadanie nr 5 – 21 BLT Świdwin – magazyny – ul. Połczyńska 32, 78-301 

Świdwin, tel./fax. 261 532 420 

f) Zadanie nr 6 - 21 BLT Świdwin – magazyny – ul. Połczyńska 32, 78-301 

Świdwin, tel./fax. 261 532 420 

g) Zadanie nr 7 21 BLT Świdwin – magazyny – ul. Połczyńska 32, 78-301 Świdwin, 

tel./fax. 261 532 312 

h) Zadanie nr 8 21 BLT Świdwin – magazyny – ul. Połczyńska 32, 78-301 Świdwin, 

tel./fax. 261 532 312 

 

* Odpowiednie miejsce dostawy zostanie wpisane w zależności od zadania, na które 

Wykonawca złożył ofertę. 

 

2. Zamawiający zastrzega, że biuro przepustek nie jest miejscem dostawy. 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i rozładować przedmiot zamówienia 

bezpośrednio do magazynów Zamawiającego. 
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3. Dostawa asortymentu wynikającego z niniejszej umowy zostanie zrealizowana 

jednorazowo tj. niedopuszczalnym jest dzielenie asortymentu wynikającego  

z niniejszej umowy na kilka mniejszych dostaw realizowanych w różnych datach. 

4. Wykonawca zrealizuje dostawę w dniu roboczym (za wyjątkiem sobót i niedziel oraz 

dni wolnych od pracy) odpowiednio w godz. 7:30 do 14:00.  

5. Wykonawca na dwa dni przed planowanym terminem dostawy zobowiązany jest 

poinformować osobę upoważnioną po stronie Zamawiającego (telefonicznie lub za 

pośrednictwem poczty e-mail) i uzgodnić odpowiednio termin dostawy oraz wskazać 

osoby wyznaczone do jej wykonania. 

6. Przez dostawę zgodnie z zapisami niniejszej umowy rozumie się przekazanie  

i rozładowanie przedmiotu umowy do magazynu Zamawiającego. 

7. W przypadku zmiany godzin pracy Jednostek Wojskowych, godziny dostawy mogą 

ulec zmianie, o czym Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie, z dwudniowym 

wyprzedzeniem. 

8. Wykonawca ma obowiązek, na 3 dni przed planowaną pierwszą dostawą, przekazać  

w formie pisemnej na nr faksu 261 532 049 lub 050 Zamawiającemu następujące 

dane: numer rejestracyjny samochodu(ów) dostarczających; markę(i) pojazdów; imię i 

nazwisko kierowcy(ów) wraz z adresami zamieszkania; serię i nr dowodu osobistego 

tych osób oraz ich fotografiami – w celu wydania zezwolenia na wjazd do jednostki 

wojskowej. 

9. Termin realizacji umowy, wskazany w dniach, liczy się zgodnie z ustawą Kodeks 

cywilny, tj. dzień podpisania umowy jest dniem zdarzenia i bieg terminu liczy się od 

dnia następnego, z zastrzeżeniem, że jeżeli ostatni dzień terminu realizacji przypada 

na dzień ustawowo wolny od pracy to ostatnim dniem jest dzień następujący po nim. 

 

 

§ 4 

WARUNKI RĘKOJMI I GWARANCJI 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia * ……. gwarancji jakości dostarczonych 

materiałów na warunkach określonych w opisie przedmiotu zamówienia. Gwarancja 

obowiązuje od daty odbioru dostawy potwierdzonej odpowiednio protokołem odbioru. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady z tytułu rękojmi na zasadach określonych  

w przepisach Kodeksu Cywilnego. 

4. Dostarczone produkty zostaną objęte gwarancją producenta. 

5. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego 

wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. 

 

* Odpowiedni okres gwarancji zostanie wpisany w zależności od zadania, na które 

Wykonawca złożył ofertę. 

 

§ 5 

ODBIÓR  PRZEDMIOTU UMOWY 

 

1. Strony postanawiają, że przedmiot umowy podlegać będzie odbiorowi.  

Z odbioru zostanie sporządzony protokół przekazania. 

2. Do dostawy Wykonawca dołączy kartę charakterystyki produktów oraz wymagane 

przepisami prawa atesty, w tym atesty dopuszczające dany produkt do kontaktu  

z żywnością. 
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3. W przypadku niezgodności dostarczonego asortymentu z przedmiotem umowy 

określonym w §1 bądź widocznych wad towaru, Zamawiający odmówi przyjęcia 

dostawy. 

4. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt 3, Wykonawca 

zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad i zgodnego z 

postanowieniami umowy w ciągu 4 dni, liczonych od dnia odmowy przyjęcia dostawy. 

Termin ten nie zmienia terminu wykonania umowy określonego w postanowieniu § 3 

umowy. Niedochowanie wskazanego terminu skutkować będzie naliczeniem kar 

umownych, o których mowa w § 9 ust. 1 lit. b) umowy. 

5. W przypadku, gdy dostarczony asortyment ma wady, których nie można było stwierdzić 

w momencie odbioru dostawy, Wykonawca zobowiązany jest odebrać uszkodzone 

produkty własnym transportem, na własny koszt, w ciągu 2 dni, liczonych od dnia 

otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. Niedochowanie wskazanego terminu 

skutkować będzie naliczeniem kar umownych, o których mowa w  § 9 ust. 1 lit. c) 

umowy. 

6. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 4 przesłane zostanie faksem/e-mailem, na numer 

…….. (numer faksu/e-mail wykonawcy) 

7. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 4, Wykonawca dostarczy 

nowe produkty (wolne od wad) w ciągu 4 dni, liczonych od dnia odbioru wadliwego 

asortymentu. Termin ten nie zmienia terminu wykonania umowy określonego w 

postanowieniu § 2 umowy. Niedochowanie wskazanego terminu skutkować będzie 

naliczeniem kar umownych, o których mowa w § 9 ust. 1 lit. d) umowy. 

8. Wykonawca  zobowiązuje  się  dostarczyć  przedmiot  zamówienia  na  własny  koszt   

i ryzyko. Do momentu odbioru asortymentu przez upoważnionych przedstawicieli 

zamawiającego, niebezpieczeństwo związane z utratą lub uszkodzeniem towaru  ponosi 

wykonawca. Z tytułu załadunku, transportu oraz rozładunku materiałów wykonawcy nie 

przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 

9. Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć przedmiot umowy na czas 

transportu. Ponosi on całkowitą odpowiedzialność za dostawę przedmiotu umowy (braki    

i wady powstałe w czasie transportu) do miejsca siedziby Zamawiającego. 

10. Zamawiający zastrzega, że za szkody, wady  lub  braki  w  asortymencie  powstałe  

w czasie transportu odpowiada wykonawca. 

11. Wykonawca zobowiązuje się, pod rygorem odmowy przyjęcia towaru oraz wstrzymania 

płatności za faktury przez Zamawiającego, do dostarczania wyłącznie produktów 

będących przedmiotem umowy oraz w ilościach i wartości przewidzianych umową. 
 

§6. 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

  
1. Wykonanie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokołem odbioru, który jest 

dla Wykonawcy podstawą do wystawienia faktury. 

2. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oryginał faktury 

(zawierający nr umowy). Zapłata za dostarczony przedmiot zamówienia nastąpi po 

wykonaniu przedmiotu umowy, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany 

na fakturze VAT w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

oryginału prawidłowo wystawionej faktury wraz z załączonym protokołem przekazania 

niezawierającym żadnych uwag ani zastrzeżeń. Za dzień spełnienia świadczenia uważa 

się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

3. Wykonawca  zobowiązany jest dostarczyć fakturę bezpośrednio do Zamawiającego lub 

przesłać na adres Zamawiającego, Nie stanowi dostarczenia faktury przekazywanie 
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faktury magazynierowi lub załączanie jej do dostarczanego towaru. 

4. W okresie obowiązywania umowy wartość zamówienia wraz z dostawą, objętą umową, 

jest stała. 

5. Za prawidłowo wystawioną fakturę Zamawiający uzna dokument zawierający ceny 

jednostkowe, zgodne z załącznikiem nr 1, ilości i terminy dostaw, miejsce dostawy. 

Wystawiona przez Wykonawcę faktura winna zawierać wyłącznie asortymenty 

wynikające z umowy, której dotyczy dostawa.  

 

§ 7. 

SPOSÓB ZAPŁATY 

  
1. Zapłata za zrealizowaną zgodnie z umową dostawę nastąpi w formie przelewu w terminie 

30 dni roboczych od daty otrzymania dokumentów przez Zamawiającego, o których mowa 
w § 6 ust. 1 i 2 na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.  

2. Brak któregokolwiek z dokumentów określonych § 6 ust. 1, 2 i 5 lub jego błędne 

wypełnienie spowoduje wstrzymanie zapłaty do czasu uzupełnienia lub wyjaśnienia.  
W takim przypadku termin płatności określony w ust. 1 liczy się od dnia dostarczenia 

wszystkich prawidłowo wypełnionych dokumentów określonych § 6 ust. 1, 2 i 5. 

 

§8. 

                    PODWYKONAWCY 

 

1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, zawierając 

z nimi stosowne umowy w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

2. Wykonawca zapewnia, ze podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień 

niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, ze wskazani podwykonawcy, nie będą 

powierzali wykonania całości lub części powierzonych im prac dalszym podwykonawcom, 

chyba, ze Wykonawca uzyska od Zamawiającego zgodę na takie powierzenie. 

4. Niezależnie od postanowień wskazanych w niniejszym paragrafie, zamiar wprowadzenia 

podwykonawcy, Wykonawca powinien w formie pisemnej (dopuszcza się zgłoszenie  

w formie wiadomości elektronicznej) zgłosić przedstawicielowi Zamawiającego  

z zachowaniem co najmniej 2- dniowego wyprzedzenia. 

 

§9. 

KARY UMOWNE 

  
1. W wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu kary umowne: 

a) w razie niedotrzymania przez Wykonawcę terminu dostawy określonego  

na podstawie § 3 ust. 1 umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną, w wysokości  

1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust. 1 za każdy dzień 

zwłoki w dostawie, 

b) w razie niedotrzymania przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w § 5 ust. 3 

umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną, w wysokości 1 % wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 

c) w razie niedotrzymania przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w § 5 ust. 4 

umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną, w wysokości 1 % wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 
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d) w razie niedotrzymania przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w § 5 ust. 6 

umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną, w wysokości 1 % wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 

e) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust. 1 umowy,  

2. Jeżeli szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy 

przekroczy wartość nałożonych kar umownych, Zamawiający ma prawo dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie 

cywilnym, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

3. Kwotę wynikającą z naliczonych kar umownych, Zamawiający może potrącić z należnego 

wynagrodzenia wykonawcy, na co wykonawca wyraża niniejszym zgodę. 

4. Wykonawca nie będzie mógł zwolnić się od odpowiedzialności względem 

Zamawiającego gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy było następstwem 

niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego 

dostawców. 

5. W przypadku, gdy potracenie kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy nie będzie 

możliwe, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w terminie 30 dni 

roboczych od dnia otrzymania noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego. 

 

§10. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

  
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy i naliczenia kar umownych 

przewidzianych w § 9 w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu dostawy 
określonego w § 3 ust. 1 umowy. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku odmowy 
wymiany przez Wykonawcę wadliwych materiałów na wolne od wad. Odstąpienie nastąpi 
w terminie do 30 dni od daty odmowy Wykonawcy.  

3. W przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 10% wartości umowy brutto, o której 
mowa w §2 ust. 1 (maksymalna wysokość kar umownych), Zamawiającemu przysługuje 
prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu 
okoliczności uzasadniającej odstąpienie. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości albo w części  
w  razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni 
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach zgodnie z art. 456 ust. 1 pkt 1 
ustawy z dnia 11 września 2019 r., „Prawo zamówień publicznych”. 

5. Odstąpienie może nastąpić z zachowaniem formy pisemnej z podaniem uzasadnienia pod 
rygorem nieważności. 

6. W razie odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy, potwierdzonej wpisem do protokołu odbioru. 

7. Prawo do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego przysługuje również w przypadku:  
a) rozwiązania lub ogłoszenia upadłości Wykonawcy; 
b) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy lub w przypadku  decyzji jednostek 

nadrzędnych Zamawiającego. 
c) Zamawiający potwierdzi, ze Wykonawca zlecił wykonanie przedmiotu umowy 

lub jego części podwykonawcy, bez zgody Zamawiającego 
8. Postanowienia niniejszej umowy nie wyłączają stosowania przez strony umowy przepisów 

Kodeksu cywilnego o odstąpieniu od umowy. 
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§11. 

ZMIANY UMOWY 

 

1. Zamawiający zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w stosunku 

do treści oferty w zakresie: 

a)   terminu wykonania w przypadku wystąpienia siły wyższej rozumianej jako 

zjawisko o charakterze zewnętrznym, nadzwyczajnym, któremu nie można zapobiec 

normalnymi środkami oraz za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 

niemożliwym do przewidzenia i nieuchronnym, w tym zjawisko atmosferyczne, takie 

jak: opady powodujące miejscowe i czasowe powodzie lub podtopienia, powodzie, 

tornada, gradobicie, pożar, oblodzenie lub gołoledź uniemożliwiająca czasowe 

poruszanie się po drogach publicznych, gwałtowne opady śniegu uniemożliwiające 

poruszanie się po drogach lub prowadzenie prac, wysokie temperatury o dużej 

uciążliwości przy pracach „na zewnątrz” – powyżej 30°C, itp.  

        Uwaga! Termin realizacji umowy może zostać wydłużony wyłącznie o czas 

uniemożliwiający wykonanie roboty, z zastrzeżeniem, że wystąpienie siły wyższej 

musi być potwierdzone przez służby meteo lub osoby odpowiedzialne za BHP,  

b) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357¹ kodeksu cywilnego, 

c) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna skutkująca 

niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SWZ – 

przedłużenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie zakresu realizacji umowy, 

odstąpienie od realizacji umowy bez naliczania kar umownych; 

d) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT wartość należnego 

wynagrodzenia zostanie skorygowana o wartość należnego podatku poprzez dodanie 

do wartości netto wartości należnego podatku VAT, zgodnie  z obowiązującymi w 

tym zakresie przepisami prawa – zmiana wynagrodzenia Wykonawcy (brutto), 

e) uchybienia terminu z wyłącznej winy zamawiającego. Przesłanka występuje 

wyłącznie w przypadku gdy niedotrzymanie terminu wykonania umowy nastąpiło na 

skutek działań przedstawiciela zamawiającego, tj.: 

- dostawa nie została przyjęta z powodu nieobecności magazyniera; 

- termin dostawy musi zostać przesunięty ze względu na okoliczności, których 

zamawiający nie mógł przewidzieć, a związanymi ze statutowymi lub 

organizacyjnym obowiązkami zamawiającego; 

- przedstawiciele Wykonawcy nie zostali wpuszczeni na teren jednostki wojskowej 

pomimo dokonania wszystkich formalności przewidzianych w umowie, np. brak 

przygotowanych przepustek. 

f) wystąpienie opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 

właściwe organy administracji państwowej lub wojskowej, które nie są następstwem 

okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność. 

2. Zamawiający przewiduje także zmiany umowy polegające na zastąpieniu 

dotychczasowego Wykonawcy nowym, w przypadku zaistnienia poniższych okoliczności: 

1) w wyniku sukcesji, 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, lub  
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2) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego 

podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy. 

3. Każda zmiana umowy musi być wprowadzona aneksem, najpóźniej do upływu 

pierwotnego terminu realizacji. 

4. Wszystkie postanowienia wymienione ust. 1. w stanowią katalog zmian, na które 

Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania 

do wyrażenia takiej zgody. 

5. Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ustawy: 

a) zmiana danych teleadresowych, 

b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, np. 

       osoby wyznaczone do kontaktów lub odpowiedzialne za realizację umowy, 
 

§ 12. 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Przetwarzanie danych osobowych z tytułu realizacji niniejszej umowy odbywać się będzie 

zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym z rozporządzeniem 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 (dalej „RODO”). 

2. Zamawiający realizując nałożony na administratora obowiązek informacyjny wobec osób 

fizycznych – zgodnie z art. 13 i 14 RODO – informuje, że: 

1) Administratorem danych osobowych jest 21. Baza Lotnictwa Taktycznego z siedzibą 

przy ul. Połczyńskiej 32, 78-301 Świdwin, NIP 672-17-59-451. 

2) Inspektorem ochrony danych osobowych w 21. Bazie Lotnictwa Taktycznego  

w Świdwinie jest p. Monika STACHOWICZ, kontakt: 21blt@ron.mil.pl,  

tel. 261 533 252, 

3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO,  

w celu: 
a) zawarcia i wykonania niniejszej umowy, 

b) wypełnienia obowiązków prawnych na Zamawiającym, 

c) kontroli prawidłowości realizacji postanowień niniejszej umowy, 

d) ochrony praw Zamawiającego wynikających z niniejszej umów, a także w celu 

dochodzenia ewentualnych uprawnień i roszczeń wynikających z niniejszej 

umowy, 

e) przechowywania dokumentacji na wypadek kontroli prowadzonej przez 

uprawnione organy i podmioty, 

f) przekazania dokumentacji do archiwum, a następnie jej zbrakowania; 

4) Odbiorcami danych osobowych będą: 

a) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie niniejsza umowa lub 

dokumentacja związana z realizacją umowy w oparciu o powszechnie 

obowiązujące przepisy, w tym w szczególności w oparciu o art.. 2 i nast. Ustawy 

z dnia 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej, 

b) podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Zamawiającego,  

w szczególności podmioty świadczące usługi audytowe, usługi doradcze, usługi 

nadzoru inwestorskiego, 

c) inni administratorzy danych, działający na mocy umów z Zamawiającym lub na 

podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym: 

- podmioty świadczące pomoc prawną, 

- podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie, 
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- podmiot prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze). 

5) Dane osobowe przetwarzane będą przez okres realizacji zadania, o którym mowa w §1 

ust. 1, okres rękojmi i gwarancji, przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń  

i obrony swoich praw z tytułu realizacji umowy oraz okres archiwizacji, 

6) Osobie fizycznej, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania od administratora 

dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania – 

na zasadach określonych w RODO oraz w innych obowiązujących w tym zakresie 

przepisów prawa, 

7) Osobie fizycznej, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do 

organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione 

jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami 

RODO, 

8) Obowiązek podanie przez Wykonawcę danych osobowych Zamawiającemu jest 

warunkiem zawarcia umowy, a także jest niezbędny do realizacji i kontroli należytego 

wykonania umowy: konsekwencją niepodania danych będzie niemożliwość zawarcia  

i realizacji niniejszej umowy, 

9) W odniesieniu do danych decyzje nie będą podejmowana w sposób zautomatyzowany, 

stosownie do art. 22 RODO, 

10) Dane niepozyskane bezpośrednio od osób, których dotyczą, obejmują  

w szczególności następujące kategorie danych: imię i nazwisko, dane kontaktowe, 

stosowne uprawnienia do wykonywani określonych czynności, dane wynikające  

z umów o pracę oraz innej dokumentacji związanej z kontrolą realizacji przez 

Wykonawcę obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę; 

11) Źródłem pochodzenia danych osobowych niepozyskanych bezpośrednio od osoby, 

której dane dotyczą jest Wykonawca; 

3. Wykonawca zobowiązuje się, przy przekazywaniu Zamawiającemu danych osobowych  

(w rozumieniu RODO) osób trzecich, każdorazowo przedstawić oświadczenie o spełnieniu 

obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 i 14 RODO wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane lub 

oświadczenie, że zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego stosownie 

do art. 13 i 14 RODO. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, należy 

przedstawiać Zamawiającemu każdorazowo przy przekazywaniu m.in. wykazu osób  

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, wniosku o zmianę osób wskazanych przez 

Wykonawcę do realizacji umowy oraz uprawnień budowlanych osób skierowanych do 

realizacji umowy.  

4. Wykonawca zobowiązuje się poinformować, w imieniu Zamawiającego, wszystkie osoby 

fizyczne, których dane osobowe będą przekazywane Zamawiającemu: 

1) o fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu, 

2) o tym, że dane osobowe będą przetwarzane prze Zamawianego, 

3) o treści klauzuli informacyjnej wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

 

§ 13. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Strony ustalają, że:   

a) przy doręczeniu przesyłek listami poleconymi, jako równoznaczne z  doręczeniem  

traktowane jest pismo dwukrotnie awizowane nieodebrane, wysłane na adres 

Wykonawcy. W przypadku nie powiadomienia Zamawiającego o zmianie nazwy 

firmy lub adresu, pismo zwrócone przez pocztę do zamawiającego pozostawia się  

w aktach ze skutkiem doręczenia, 
b) nie dopuszcza się korespondencji w formie przesyłek listowych zwykłych 
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c) za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo 
wolnych od pracy.  

2. Czynności należące do Zamawiającego: 

a) komisyjne sporządzenie i podpisanie przez upoważnionego przedstawiciela 

Zamawiającego protokołu przyjęcia zgodnie z wymaganiami, o których mowa  

w § 5;  
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy  

Kodeksu cywilnego. 

4. Osobami do kontaktu są: 

1) Ze strony Zamawiającego: ………………………………….., tel. ……………………. 

e-mail: ……………………………………………… 

2) Ze strony Wykonawcy ……….....…………………tel./faks……………..  

e-mail:…………........................................  
5. Wykonawcy lub pracownicy Wykonawcy, nieposiadający obywatelstwa polskiego, mogą 

wejść na teren jednostki wojskowej celem realizacji przedmiotu umowy, wyłącznie po 

spełnieniu wymogów określonych w Decyzji nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej  

z dnia 24.01.2017 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie 

obrony narodowej.   
6. Na każdym etapie realizacji umowy zakazuje się używania aparatów fotograficznych oraz 

aparatów latających nad terenami i obiektami wojskowymi. 

7. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności przysługującej 

mu od Zamawiającego, bez jego zgody wyrażonej na piśmie. 

8. Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 

9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egz. otrzymuje 

Wykonawca, a 1 egz. Zamawiający. 

 

Załącznik nr 1 – Protokół odbioru dostawy 

 

   Zamawiający:        Wykonawca:
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Protokół odbioru przedmiotu umowy 

1. Przedmiot umowy(można dołączyć w formie załącznika do protokołu): 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

2. Lokalizacja: 

………………………………………………………………………………………… 

3. Zamawiający: 21 Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie, Służba/Sekcja/Pion 

…………………………………………………………………………………………  

4.  Wykonawca:…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

5. Odbioru dokonano w dniu:………., na podstawie umowy nr 

.................../zlecenia/wniosku 

6. Odbioru dokonano w składzie: 

a) przedstawiciel zamawiającego: 

………………………………………………………………………………. 

magazynier: …………………………………………………………….. 

b) przedstawiciel wykonawcy: 

…………………………………………………………………………………….. 

7. Termin realizacji przedmiotu zamówienia 

……………………………………………………….. (podać datę rozpoczęcia i 

zakończenia z uwzględnieniem rozbieżności pomiędzy datą rozpoczęcia i 

zakończenia realizacji dostawy wynikającej z umowy) 

8. Uwagi dotyczące terminu dostawy ……………………………….(w tym miejscu należy 

wskazać wszystkie rozbieżności pomiędzy rzeczywistym a wynikającym z umowy 

terminem realizacji zamówienia. W przypadku rozbieżności terminów należy 

wskazać powód: zwłoka czy opóźnienie wykonawcy) 

W czasie odbioru stwierdzono, że: 

1. Dostawę wykonano/nie wykonano zgodnie z umową/zleceniem /wnioskiem nr 

………………………………………………………………………………………….. 

2. Usterki/Wady/rozbieżności pomiędzy dostawą a zapisami umowy 

………………………………………………………………………………..…….. 

3. Termin usunięcia usterek/wad/rozbieżności wskazany przez zamawiającego: 

……………………………………………………………………………….………… 

4. Pozostałe uwagi: 

………………………………………………………………………………………… 

5. Protokół wykonano w 2 egzemplarzach – jeden egzemplarz dla zamawiającego, 

jeden egzemplarz dla wykonawcy. 

 
Przedstawiciel zamawiającego Przedstawiciel wykonawcy 

…………………………………… ……………………………………. 

 
Magazynier……………………\ 


