UMOWA DOSTAWY ODZIEŻY i OBUWIA
dla pracowników Biura Projektów Security Polskiego Holdingu Obronnego sp. z o.o.
zawarta w Warszawie w dniu ……………………… pomiędzy:
Polskim Holdingiem Obronnym sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-258), przy ul. Fort Wola 22,NIP: 527-01045-39, Regon 000031874, Kapitał zakładowy 1 831 174 500,00 zł, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział
Gospodarczy
pod
numerem
KRS 0000027151
(zgodnie
z wydrukiem
KRS, pobranym
w dniu 13-04-2018 r. ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, zgodnie z art. 4 ust. 4aa ustawy
z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, stanowiącym informację odpowiadającą odpisowi
aktualnemu z rejestru przedsiębiorców do Umowy), posiadającą status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu
ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,
reprezentowaną przez:
- Pana Wojciecha Arndta– Prezesa Zarządu,
zwaną w dalszej części Umowy „Zamawiającym”
a
………………………………………………………………………………………
reprezentowaną przez:
- Pana/Panią ……………………………………………………………………………………… –

zwanym dalej „Wykonawcą”
§1
Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku postępowania nr ND/W/2440/20 ogłoszonego w dn.….. na stronie
internetowej Polskiego Holdingu Obronnego.
§2
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest dostawa umundurowania oraz obuwia dla pracowników ochrony, których
rodzaj
i ilość a także specyfikacja jakościowa wymienione zostały w Specyfikacji Zamówienia, stanowiącej
Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§3
REALIZACJA UMOWY
1. Przedmiot Umowy wykonany zostanie do dnia ………..
2. Umiejscowienie logo na umundurowaniu zostanie uzgodnione z Zamawiającym.
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§4
WARUNKI DOSTAWY
Dostawa Przedmiotu Umowy nastąpi najpóźniej w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r.,
do godz. 12.00., przy czym strony dopuszczają możliwość dostawy całości Przedmiotu Umowy lub
częściami (partiami), w zależności od potrzeb Zamawiającego.
Dostawa nastąpi do siedziby Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Potwierdzeniem dostawy
będzie protokół zdawczo-odbiorczy, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.
Dostawa Przedmiotu Umowy częściami dokonywana będzie na podstawie jednostkowych zleceń
Zamawiającego, składanych drogą elektroniczną. W takim przypadku terminem dostawy poszczególnej
partii będzie termin wskazany w zleceniu Zamawiającego, jednak nie krótszy niż 5 dni roboczych od
daty zlecenia dostawy partii.
W przypadku niedotrzymania terminów dostawy przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje prawo
nabycia niedostarczonej w terminie partii Przedmiotu umowy u innego dostawcy na koszt Wykonawcy.

§5
WARTOŚĆ UMOWY
1. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy, określonego w § 2 umowy, płatne będzie wg cen,
wymienionych w Formularzu ofertowym złożonym przez Wykonawcę, stanowiącym załącznik nr 3 do
niniejszej Umowy.
2. Ogólne wynagrodzenie za Przedmiot umowy Strony ustalają się na kwotę:
cena brutto:
zł (słownie: ………….zł)
cena netto:
zł (słownie: ………….zł)
podatek VAT (stawka 23%)
3. Ceny jednostkowe brutto zawierają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z dostawą Przedmiotu
umowy do siedziby Zamawiającego.
§6
TERMIN I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Wynagrodzenie za dostawę Przedmiotu umowy płatne będzie po podpisaniu protokołu zdawczego –
odbiorczego, o którym mowa w § 4 ust. 2, potwierdzającego odbiór danej partii Przedmiotu umowy albo
całego Przedmiotu umowy oraz po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy
wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu.
2. Datą zapłaty jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej mowy na
rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.
§7
KARY UMOWNE
1. W przypadku, gdy Wykonawca nie zrealizuje części Przedmiotu umowy, określonej w jednostkowym
zleceniu Zamawiającego w terminie określonym w tym zleceniu zgodnie z § 4 ust. 3, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1, za
część Przedmiotu umowy, objętą jednostkowym zleceniem, za każdy dzień zwłoki w dostawie tej części.
2. W przypadku, gdy Zamawiający nie zleci jednostkowych dostaw a Wykonawca nie wykona Przedmiotu
umowy w terminie określonym w § 4 ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 2 za cały Przedmiot umowy.
3. W przypadku, gdy Wykonawca nie wymieni umundurowania lub obuwia wadliwego na wolny od wad
w terminie określonym w § 9 ust. 3, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości
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0,2 % wartości brutto umundurowania lub obuwia podlegającego reklamacji za każdy dzień zwłoki
w dostawie umundurowania lub obuwia wolnego od wad.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia brutto,
określonego w § 5 ust. 2, jeżeli z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający odstąpi od
umowy.
Prawo dochodzenia kar umownych, o których mowa w ust. 1 lub 3 przysługuje Zamawiającemu także w
przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn, wymienionych w § 8 ust. 1 lit. a) lub c).
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych, przewidzianych w Kodeksie cywilnym do wysokości poniesionej szkody, niezależnie od
przysługujących mu kar umownych.
Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia,
po uprzednim wystawieniu noty obciążeniowej.
§8
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:
a) nierozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji Przedmiotu umowy w okresie 10 dni od dnia przesłania
przez Zamawiającego jednostkowego zlecenia,
b) dostarczenia Przedmiotu umowy lub jego części o specyfikacji jakościowej, niespełniającej
wymogów, określonych w Specyfikacji Zamówienia, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej
umowy,
c) niewykonania Przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 4 ust. 1 – w przypadku niezłożenia
przez Zamawiającego jednostkowych zleceń.
Zamawiający może odstąpić od części umowy w zakresie reklamowanego umundurowania lub obuwia –
w przypadku niedostarczenia umundurowania lub obuwia wolnego od wad w terminie określonym
w § 9 ust. 3.
Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający bez podania przyczyny
odmawia odbioru Przedmiotu umowy.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone w terminie 30 dni od dnia, w którym
strona dowiedziała się o przyczynie odstąpienia.

§9
GWARANCJA i REKLAMACJE
1. Wykonawca oświadcza, że umundurowanie oraz obuwie będą w chwili wydania ich Zamawiającemu
wolne od wad i spełniać będą wszelkie normy stawiane takim towarom przez prawo polskie.
2. Na dostarczony Przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji co do jakości
dostarczonych: umundurowania i obuwia na okres 12 (dwunastu) miesięcy, licząc od daty wydania
Przedmiotu umowy Zamawiającemu.
3. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 48
(czterdziestu ośmiu) godzin licząc od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana ta może dotyczyć sytuacji,
gdy towar określony w ofercie, a następnie w umowie, przestał być produkowany i jest niedostępny,
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co będzie potwierdzone stosownym dokumentem. W takiej sytuacji Wykonawca może zaproponować
inny typ towaru, który musi spełniać warunki określone w Specyfikacji Zamówienia za cenę określoną
w ofercie i umowie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszej umowy w przypadku, gdy nastąpi
zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy
w formie aneksu do umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany postanowień umowy w przypadku, gdy nastąpi zmiana
stawki podatku od towarów i usług na asortyment stanowiący przedmiot zamówienia o różnicę
wynikającą ze zmiany.
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy ze względu
na miejsce siedziby Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz
dla Wykonawcy.

Załączniki:
1. Specyfikacja ilościowo-jakościowa
2. Protokół zdawczo-odbiorczy
3. Formularz ofertowy

……………………….……………
ZAMAWIAJĄCY

…………………………………..
WYKONAWCA
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