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Egz. nr …….. 
 

PROJEKT UMOWY 
 

Zawarta w Przemyślu w dniu  …………………….. pomiędzy: 
 
Bieszczadzkim Oddziałem Straży Granicznej z siedzibą w Przemyślu 37 – 700  
przy ul. Mickiewicza 34, reprezentowanym przez: 
 
z up. Komendanta BiOSG– ……………………….. – Zastępca Komendanta Bieszczadzkiego 
Oddziału SG 
przy kontrasygnacie  

………………………………………… – Główny Księgowy Bieszczadzkiego Oddziału SG 

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym 
 
a 
 
……………………………………………., 
 
reprezentowanym przez ……………………………………. 
 
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą 
 
o następującej treści: 
 

§ 1 
Stosownie do treści formularza ofertowego stanowiący załącznik nr 1 do umowy Wykonawca 
sprzedaje a Zamawiający kupuje łóżka, szuflady, barierki i drabinki metalowe do Strzeżonego 
Ośrodka dla Cudzoziemców w Przemyślu.  
 

§ 2 
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego, 

mieszczącego się przy ul. Mickiewicza 34, 37 – 700 Przemyśl w terminie  
60 dni od podpisania umowy. 

2. Przedmiot umowy będzie dostarczony, na własny koszt i ryzyko Wykonawcy. Dostarczony towar 
będzie nowy i wolny od wad. 

3. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym dokładny termin dostawy, przedmiotu 
umowy.  

4. Przedmiot umowy, w którym stwierdzono wady podczas dostawy zostanie przez Wykonawcę 
wymieniony na wolny od wad w terminie 14 dni kalendarzowych. 

5. Przyjęcie przez Zamawiającego przedmiotu umowy zostanie potwierdzone podpisaniem protokołu 
odbioru. 
 

§ 3 
1. Osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy będą: 

a. ze strony Zamawiającego: …………………………………...:  
b. ze strony Wykonawcy: ………………………………………… 
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§ 4 

1. Strony ustalają wartość przedmiotu umowy na łączną kwotę brutto ……………………… 
(słownie: ……………………………..  

2. Wartość brutto, o której mowa w ust. 1 zawiera obowiązkowy podatek VAT oraz wszystkie 
koszty, jakie powstaną w związku ze sprzedażą, dostawą przedmiotu umowy do Zamawiającego. 

 
§ 5 

1. Za dostarczony towar Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę VAT. 
2. Warunkiem wystawienia faktury VAT jest podpisanie bez zastrzeżeń protokołu odbioru, o którym 

mowa w § 2 ust. 5. 
3. Zamawiający opłaci fakturę VAT przelewem w terminie do 30 dni licząc od daty jej otrzymania 

na konto wskazane przez Wykonawcę. 
a. Zamawiający posiada nr NIP: 795-16-61-176. 
b. Wykonawca posiada nr NIP: …………………….. 

4. Wykonawca wystawi fakturę VAT, wskazując, jako płatnika 
Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej 
ul. Mickiewicza 34 
37 – 700 Przemyśl 
 

§ 6 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy 24miesiące. 
2. Reklamacje Zamawiającego będą załatwiane niezwłocznie po zawiadomieniu Wykonawcy  

o ujawnieniu się wad i awarii, za którą Wykonawca odpowiada z tytułu gwarancji.  
3. Wykonawca w okresie gwarancyjnym zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i awarii  

w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego. 
4. W okresie obowiązywania gwarancji koszty napraw, oraz transportu ponosi w całości 

Wykonawca. 
 

§ 7 
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary, które będą 

naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:  
1.1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 
a. za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 10% 

wartości brutto umowy określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, 
b. za niedostarczenie przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 – 0,1% wartości 

brutto umowy określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki. 
c. za niedotrzymanie terminu wymiany, o którym mowa w § 2, ust. 4 oraz terminu usunięcia wad 

i awarii, o którym mowa w § 6 ust. 3 – 0,1 % wartości brutto umowy określonej w § 4 ust. 1 
niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki. 

1.2. Zamawiający płaci Wykonawcy – kary umowne: 
a. za odstąpienie Wykonawcy od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - 

10% wartości brutto umowy określonej w § 4 ust. 1. 
 
 

2. Jeśli opóźnienie w dostawie przekroczy 14 dni kalendarzowych Zamawiający może odstąpić od 
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umowy z konsekwencjami określonymi w § 7 ust. 1 pkt. 1.1. Odstąpienie od umowy wymaga 
formy pisemnej. 

3. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie, w rozumieniu art. 498 i 499 kc powstałej 
należności w przypadku nie dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy poprzez naliczenie 
kary umownej, o której mowa w § 7 umowy. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że powyższe 
nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą 
oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością.  

4. Zamawiający oświadcza, że wystawi Wykonawcy notę w dacie potrącenia zawierającą 
szczegółowe naliczenie kary umownej w przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w § 7 ust.1 
pkt. 1.1. i § 7 ust. 2. 

5. Zamawiający i Wykonawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości szkody rzeczywistej. 

 
§ 8 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną pod rygorem 
nieważności na piśmie w formie aneksu. 

2. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie 
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez 
sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze 
otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca. 

 
 
 
 ZAMAWIAJ ĄCY:       WYKONAWCA: 
 
 
 
…………………………………..    …………………………………. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wykonano w 3 egzemplarzach 
Egz. Nr 1 – PGK. 
Egz. Nr 2 – SGMiK WTiZ 
Egz. Nr 3 – Wykonawca 

 


