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Załącznik nr 3 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO Projekt umowy 

 

 

UMOWA NR ……………. 

 

zawarta w dniu …………..…………2018 r. w Koszalinie pomiędzy: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………  

zwanym dalej „Sprzedawcą”,  

a 

Skarbem Państwa - Centralnym Ośrodkiem Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa 

Piłsudskiego z siedzibą 75 – 531 Koszalin ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92,  

NIP 669 050 44 24, REGON 330374742, 

reprezentowanym przez: 

Komendanta COSSG – ...................................................................................................................... 

zwanym dalej „Kupującym”. 

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania wyboru przez Kupującego oferty 

Sprzedawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzonego z uwzględnieniem art. 4 pkt 

8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z 

późn. zm.). 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący nabywa ……………….., zwane dalej „rzeczami” zgodnie ze 

złożonym formularzem ofertowym wraz z kserokopią wzornika wskazującego na spełnienie 

wymogu w zakresie zaciemnienia, który stanowi załącznik nr 1 do umowy, opisem przedmiotu 

zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. 

UWAGA: (na etapie wypełniania umowy treść § 1 ust. 1 zostanie dostosowana do treści oferty 

Sprzedawcy, zależnie od części, na które oferta została złożona). 

2. Sprzedawca zobowiązuje się przed przestąpieniem do wykonania rzeczy, do dokonania 

szczegółowych pomiarów okien w kancelariach, pomieszczeniach dydaktycznych i pokojach 

internatowych niezbędnych do prawidłowego wykonania i montażu rzeczy. 

3. Po dokonaniu szczegółowych pomiarów ostateczny kolor i rodzaj materiału, z którego zostaną 

wykonane żaluzje plisowane oraz rolety, zostanie wybrany przez Kupującego z wzornika palety 

barw w danym typie materiału przedstawionego do formularza ofertowego. 

4. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia rzeczy do siedziby Kupującego, przy czym 

pomieszczenia, w których zostaną zamontowane rzeczy określa załącznik nr 2 do umowy, 

własnym ubezpieczonym transportem wraz z załadunkiem i rozładunkiem oraz do montażu 

rzeczy, wliczonymi w jego cenę, o której mowa w § 6 ust. 1. 

5. Dostarczenie rzeczy do miejsca określonego w ust. 2 powinno być awizowane Kupującemu 

przez Sprzedawcę telefonicznie (tel. 94 34 44 192 lub 721 961 552), najpóźniej 2 dni robocze 

przed terminem dostarczenia rzeczy.  

6. Przyjęcie rzeczy w miejscu wskazanym w ust. 4 odbędzie się od poniedziałku do piątku, z 

wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 8:00-14:00. 

7. Po wykonaniu montażu rzeczy przedstawiciele Kupującego dokonają kontroli jakościowej i 
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ilościowej. Z przeprowadzonych czynności odbiorczych zostanie sporządzony w dwóch 

jednobrzmiących egzemplarzach protokół odbioru, do którego Sprzedawca dostarczy dodatkowo 

następujące dokumenty fakturę VAT zgodną opisem przedmiotu zamówienia zestawienia 

ilościowo-cenowego. 

 

§ 2 

Reprezentacja stron 

1. Kupujący upoważnia …………………….. (tel. …………………….., e-mail: ………………..) 

do kontaktów ze Sprzedawcą w zakresie przebiegu wykonania umowy. Upoważnienie może być 

w każdym czasie cofnięte i udzielone innemu przedstawicielowi Kupującemu. 

2. Sprzedawca upoważnia …………….. (tel. …………….., e-mail: ………………) do kontaktów z 

Kupującym w zakresie realizacji przedmiotu umowy. Upoważnienie może być w każdym czasie 

cofnięte i udzielone innemu przedstawicielowi Sprzedawcy. 

3. Cofnięcie upoważnienia i wyznaczenie innego przedstawiciela wymaga niezwłocznego 

powiadomienia na piśmie drugiej Strony. 

 

§ 3 

Termin realizacji 

 

Przedmiot umowy, obejmujący wykonanie rzeczy, dostarczenie ich do miejsca wskazanego 

przez Kupującego oraz zamontowanie rzeczy w pomieszczeniach wskazanych w opisie przedmiotu 

zamówienia, zostanie zrealizowany do dnia  20 grudnia 2018 r. 

 

§ 4 

Zobowiązania Sprzedawcy w związku z realizacją umowy 

 

1. Sprzedawca gwarantuje dostarczenie i zamontowanie rzeczy jakościowo dobrych, zgodnie 

z obowiązującymi normami i wymaganiami Kupującego, określonymi w niniejszej umowie, a 

także bez wad, które pomniejszą wartość użytkową lub uczynią rzeczy nieprzydatnymi do 

użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. 

2. Sprzedawca podczas wykonywania wszelkich czynności, związanych z realizacją niniejszej 

umowy, musi przestrzegać obowiązujących przepisów prawnych. 

3. Sprzedawca wykona rzeczy oraz dokona ich montażu ze swoich materiałów w uzgodnieniu z 

Kupującym. 

4. Ilekroć w dokumentacji zapytania ofertowego jest mowa o obowiązkach Sprzedawcy, 

Sprzedawca mocą niniejszej umowy przyjmuje je do wykonania. 

5. Sprzedawca zobowiązuje się udzielić Kupującemu informacji wystarczających do prawidłowego 

i pełnego korzystania ze sprzedanych i zamontowanych rzeczy. 

6. Pozostałe zobowiązania Sprzedawcy, wynikające z realizacji przedmiotu umowy, zawarto w 

opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy 

 

§ 5 

Warunki gwarancji i rękojmi 

 

1. Sprzedawca odpowiada za wady ujawnione w dostarczonych i zamontowanych rzeczach. 

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli dostarczone i zamontowane 

rzeczy, w szczególności: 

1) mają wadę zmniejszającą ich wartość lub użyteczność wynikającą z ich przeznaczenia; 
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2) nie mają właściwości wymaganych przez Kupującego;  

3) są w stanie niekompletnym. 

2. Sprzedawca udziela Kupującemu na zamontowane rzeczy gwarancji na okres 24 miesięcy od 

dnia ich bezusterkowego odbioru końcowego. 

3. Szczegółowe warunki gwarancji zostały określone w załączniku nr 3 do umowy. 

4. Okres rękojmi na zamontowane rzeczy jest równy okresowi gwarancji. 

5. O wadzie w zamontowanych rzeczach Kupujący zawiadamia Sprzedawcę pisemnie w celu 

realizacji przysługujących z tego tytułu uprawnień. Formę zawiadomienia stanowi „Protokół 

reklamacji” sporządzony przez Kupującego, przekazany Sprzedawcy w ciągu 7 dni od dnia 

powzięcia przez Kupującego informacji o ujawnionej wadzie. 

6. W okresie gwarancji Sprzedawca zapewnia bezpłatną naprawę w zakresie ujawnionych wad lub 

wymianę wadliwej rzeczy, w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia od Kupującego. 

Wybór sposobu usunięcia wad przysługuje Kupującemu.  

7. Czynności w ramach gwarancji realizowane będą w godzinach pracy Kupującego, a w 

wyjątkowych przypadkach, gdy wymaga tego charakter usterki – za wyłączną zgodą Kupującego 

– także poza godzinami pracy Kupującego. 

8. Termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wady istotnej, w pozostałych 

przypadkach – termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usuwania wady, zgodnie z art. 581 

Kodeksu cywilnego. Wadą istotną jest wada uniemożliwiająca korzystanie z rzeczy, zgodnie z 

jego przeznaczeniem. 

9. Sprzedawca zobowiązany jest do naprawienia szkody spowodowanej wadą oraz powstałej w 

związku z usuwaniem wady, w terminie ustalonym z Kupującym. 

10. Kupujący w okresie gwarancji uprawniony jest do usunięcia we własnym zakresie na koszt i 

ryzyko Sprzedawcy wad nie usuniętych przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w ust. 6 oraz 

naprawienia wyrządzonych taką wadą szkód we własnym zakresie na koszt i ryzyko 

Sprzedawcy. 

11. W przypadku, gdy Sprzedawca rozpocznie usuwanie wady, lecz czynność tę następnie 

bezzasadnie wstrzyma, ust. 10 ma odpowiednie zastosowanie. 

12. Koszty usunięcia wady i naprawienia szkody w przypadkach wskazanych w ust. 10, poniesione 

przez Kupującego, Sprzedawca ma obowiązek zwrócić w terminie 7 dni roboczych, licząc od 

dnia otrzymania przez Sprzedawcę żądania Kupującego w tym zakresie. Żądanie winno zawierać 

także uzasadnienie poniesionej szkody oraz jej wysokość. 

13. Udzielenie gwarancji na powyższych warunkach nie wyłącza uprawnień Kupującego z tytułu 

rękojmi za wady zamontowanych rzeczy, określonych w Kodeksie cywilnym.  

14. W razie wykonywania przez Kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania 

uprawnień z tytułu rękojmi za wady ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Sprzedawcę o 

wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Sprzedawcę wykonania obowiązków 

wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie. 

 

§ 6 

Zapłata ceny 

 

1. Kupujący zapłaci Sprzedawcy cenę za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości ……………. 

zł brutto (słownie: ……………………..). Zapłata nastąpi na konto Sprzedawcy po 

bezusterkowym odbiorze zamontowanych rzeczy, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez 

Kupującego prawidłowo wystawionej faktury. 

2. Cena, o której mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie składniki, łącznie z wszelkimi kosztami 

poniesionymi przez Sprzedawcę z tytułu wykonania niniejszej umowy, w tym kosztami użytych 
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materiałów do wykonania rzeczy, kosztami transportu i montażu rzeczy. 

3. Wystawienie faktury nastąpi po bezusterkowym odbiorze zamontowanych rzeczy na warunkach 

określonych w  § 1 ust.5. 

4. Warunkiem zapłaty jest otrzymanie przez Kupującego oryginału faktury wystawionej przez 

Sprzedawcę. 

5. Brak dokumentu określonego w ust. 4 lub jego błędne wypełnienie spowoduje wstrzymanie 

zapłaty ceny dla Sprzedawcy do czasu uzupełnienia lub wyjaśnienia. W takim przypadku termin 

płatności, określony w ust. 1, liczy się od dnia dostarczenia prawidłowo wypełnionego 

dokumentu. 

6. Za datę zapłaty ceny przyjmuje się datę obciążenia rachunku Kupującego. 

 

§ 7 

Kary umowne 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Sprzedawca 

zobowiązuje się do zapłacenia Kupującemu kary umownej: 

1) za odstąpienie od umowy przez Kupującego z przyczyn, za które odpowiedzialność 

ponosi Sprzedawca, w wysokości 10% ceny brutto określonej w § 6 ust. 1; 

2) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu, o którym mowa 

w § 3, w wysokości 0,5% wartości ceny brutto określonej w § 6 ust. 1 za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% ceny brutto określonej w § 6  

ust. 1; 

3) za opóźnienie w usunięciu wad w zamontowanych rzeczach stwierdzonych w okresie 

gwarancji w wysokości 0,5% wartości ceny brutto określonej w § 6 ust. 1 za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia. 

2. W przypadku stwierdzenia w dniu dostarczenia w przedmiocie umowy niezgodności z  opisem 

przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, Kupujący może odmówić 

przyjęcia tych przedmiotów umowy i żądać wymiany na towar wolny od wad z zachowaniem 

prawa do naliczenia kary umownej w wysokości 5% cen jednostkowych wskazanych w opisie 

przedmiotu zamówienia zestawienia ilościowo- cenowego za przedmioty umowy, które są 

niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia  stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. 

3. Kupujący ma prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 

zastrzeżone kary umowne.  

4. Sprzedawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i art. 499 Kodeksu 

cywilnego powstałej należności w przypadku niedotrzymania warunków realizacji  przedmiotu 

umowy poprzez naliczenie kary umownej, o której mowa w niniejszym paragrafie. 

5. Sprzedawca oświadcza, że powyższe oświadczenie nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani 

nie jest obarczone jakąkolwiek wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością. 

6. Kupujący oświadcza, że wystawi Sprzedawcy notę w terminie 21 dni, licząc od dnia dokonania 

potrącenia, zawierającą szczegółowe naliczenie kary umownej w przypadku zaistnienia sytuacji, 

o której mowa w ust. 1 i 2. 

7. Sprzedawca nie będzie mógł zwolnić się od odpowiedzialności względem Kupującego z tego 

powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Sprzedawcę było  

następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Sprzedawcy przez 

jego kooperantów.  
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§ 8 

Odstąpienie od umowy 

 

1. W razie niedotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy określonego w § 3 umowy o co 

najmniej 5 dni, Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy i naliczenia kary 

umownej, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 1). 

2. W przypadku postawienia Sprzedawcy w stan likwidacji lub zajęcia jego majątku, Kupujący 

ma prawo odstąpić od umowy. 

3. Z prawa odstąpienia od umowy Kupujący może skorzystać w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia 

okoliczności, o których mowa w powyższych ustępach. 

 

§ 9 

RODO 

 

1. Administratorem danych osobowych podanych w umowie oraz uzyskanych w wyniku jej 

realizacji jest każda ze Stron umowy zgodnie z właściwością z niej wynikającą – ze strony 

Kupującego – Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka 

Polski Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Koszalinie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92, ze 

strony Sprzedawcy – ……………….. Powyższe dane osobowe zbierane są przez Strony umowy 

wyłącznie w celu ich przetwarzania na potrzeby realizacji umowy. 

2. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, nie będą udostępnione odbiorcom danych w 

rozumieniu przepisów rozdziału V 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, z późn. zm.), dalej zwanego „RODO”. 

3. Strony umowy zapewnią, każda we własnym zakresie, pełną ochronę danych osobowych 

podanych w umowie i uzyskanych w wyniku jej realizacji oraz zgodność z przepisami prawa 

dotyczącymi ochrony danych osobowych obowiązującymi w trakcie realizacji umowy. 

4. Kupujący oświadcza, że wykonanie obowiązku informacyjnego zgodnie z RODO stanowi 

załącznik nr 5 do niniejszej umowy. 

5. Kupujący przekaże klauzulę obowiązku informacyjnego osobom wskazanym w umowie zgodnie 

ze wzorem wskazanym w załączniku nr 4 do umowy. 

 

§ 10 

Zmiany postanowień umowy 

 

Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.  

 

§ 11 

Dokumenty umowy 

 

Załącznikami do niniejszej umowy, stanowiącymi z nią integralną całość, są następujące dokumenty: 

1) formularz ofertowy Sprzedawcy – załącznik nr 1; 

2) opis przedmiotu zamówienia wraz z kserokopią wzornika – załącznik nr 2; 

3) warunki gwarancji – załącznik nr 3; 

4) klauzula obowiązku informacyjnego – załącznik nr 4. 
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§ 12 

Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieunormowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

2. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy strony poddają pod 

rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Kupującego. 

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Kupującego 

i jeden dla Sprzedawcy. 

 

 

  SPRZEDAWCA      KUPUJĄCY 

 

 

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

              

 

 

 

 

 

                                                                                                     UDZIELAM KONTRASYGNATY: 

 

 

 

                   …………………………………… 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Wykonano w 3 egzemplarzach: 
Egz. nr 1 – SI WTiZ COSSG 

Egz. nr 2 – Sprzedawca 

Egz. nr 3  - Pion Głównego Księgowego 


