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U M O W A   N R   … / 2 0 2 2 
 
 
zawarta w dniu ….12.2022 r. w Dęblinie pomiędzy: 
Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, z siedzibą przy ul. Lotników Polskich 1,  
08-530 Dęblin, NIP 5060105805, REGON 060738970, zwanym dalej „Zamawiającym”, 
które reprezentuje: 
Dyrektor   –  Paweł Pawłowski 
a 
……………………………………………………., adres ul. …………………………,  
NIP ………………, REGON ………………, zwanym dalej „Wykonawcą”, który reprezentuje: 
…………………… – …………………… 
o następującej treści. 
 

§ 1 
Podstawa zawarcia umowy 

1. Zamówienia dokonano poniżej progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.). 

2. Oferta realizacji zadania z dnia ….12.2022 r. złożona przez Wykonawcę w odpowiedzi na 
zapytanie ofertowe z dnia 05.12.2022 r. 

 
§ 2 

Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą „Dostawa systemowych 

paletowych regałów magazynowych do Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie”. 
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę systemowych paletowych regałów 

magazynowych w ilości 6 zestawów. 
3. Charakterystyka systemowych paletowych regałów magazynowych stanowiących 

przedmiot zamówienia: 

 Systemowe regały paletowe posiadają Deklarację Zgodności CE niezbędną przy 
magazynowaniu towarów. 

 Rama nośna złożona z dwóch słupów, stężeń (diagonali) oraz stóp zapewniających 
odpowiednią sztywność wyboczeniową oraz gięto-skrętną. Ramy montowane 
śrubami. Każde połączenie zabezpieczone jest nakrętką samo kontrującą. Rama 

umożliwia regulacja poziomu ze skokiem maksymalnie co 50 mm. 

 Słupy ramy (profile) zimno gięte, wzmacniane przez zgniot, 12 przetłoczeń 
nadających wyjątkową sztywność, szerokość 85 mm, grubość blachy od 1,75 mm  
do 2 mm, powierzchnia perforowana. 

 Stężenia ramy (diagonale) łączone za pomocą śrub o profilu półzamkniętym, 
wykonane z blachy cynkowanej. 

 Stopy ramy galwanizowane, cynkowane ogniowo, odpowiednio przeliczane na 
obciążenia przenoszone od słupa na podłogę dla równomiernego złożenia obciążeń. 
Stopa przystosowana do przymocowania do posadzki za pomocą kotwy M12x100. 

 Belka nośna (trawers) złożona z profili zamkniętych oraz konektorów ze specjalnymi 
zaczepami, wyposażona w zawleczki zapobiegające przypadkowemu wypięciu się 
belki z ramy. 

 Konektor do łączenia ram regałów wykonany jest ze stali węglowej o podwyższonej 
wytrzymałości. 

 Regały umożliwiający bez śrubowe połączenie w celu szybkiego montażu. 

 Wszystkie wyliczenia statyczne konstrukcji oraz ustawienie i wymiary regałów zostały 
wykonane zgodnie z normą FEM 10.3.01 oraz FEM 10.2.03. 

4. Parametry systemowych paletowych regałów magazynowych oraz ich konfiguracja: 

 Pojedynczy zestaw regałów składa się z 3 segmentów (kolumn) i ma pojemność  
36 szt. miejsc paletowych. 
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 Zestawy zostaną ustawione w trzech grupach po dwa regały do siebie. 

 Długość całkowita pojedynczego zestawu regałów – 8 440 mm. 

 Wysokość ramy – 3 500 mm. 

 Głębokość ramy – 1 100 mm. 

 Wymiar belek – 2 700 mm. 

 Nośność poziomu – 1 700 kg. 

 Typ palety – EURO. 

 Kolor ram – RAL 5015 (jasnoniebieskie). 

 Kolor belek – RAL 2004 (pomarańczowe). 

 Poziomy składowania – 0+3. 

 Wypełnienia półek z siatki ocynkowanej wykonane z drutu fi4 / fi5, oczko 50 mm  
/ 100 mm, z potrójnym wzmocnieniem z profilu przetłoczonego, o wymiarach 1 100 
mm x 880 mm (nośność 800 kg). 

5. Zestawienie elementów wchodzących w skład systemu regałów magazynowych: 

 Rama o wymiarach 3 500 mm x 1 100 mm wykonana z blachy o grubości minimalnej 
1,5 mm – 24 szt. 

 Trawers o wymiarach 2 700 mm x 100 mm o nośności minimalnej 1 700 kg, 
wykonany z blachy o grubości min. 1,5 mm – 108 szt. 

 Konektor ramy do połączenia trzech grup regałów plecami do siemię, o długości  
200 mm, wykonany ze stali ocynkowanej – 24 szt. 

 Stopy do ram galwanizowane, cynkowane ogniowo, przystosowane do 
przymocowania do posadzki za pomocą kotwy M12x100 – 24 szt. 

 Wypełnienia półek z siatki ocynkowanej wykonane z drutu fi4 / fi5, oczko 50 mm  
/ 100 mm, z potrójnym wzmocnieniem z profilu przetłoczonego, o wymiarach  
1 100 mm x 880 mm – 162 szt. 

 Kotwy do przykręcenia systemu regałów do podłoża, podkładki 1 mm i 3 mm – 1 kpl. 
6. Schemat systemowych regałów magazynowych znajduje się w zapytaniu ofertowym. 
7. Wykonawca oświadcza, że wszystkie elementy systemowych regałów magazynowych, 

stanowiące przedmiot zamówienia są fabrycznie nowe. 
 

§ 3 
Termin realizacji umowy 

1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot umowy wymieniony w § 2 umowy 
w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy. 

2. Termin dostawy przedmiotu zamówienia należy uzgodnić z Zamawiającym z co najmniej 
2 dniowym wyprzedzeniem. 

3. Zamawiający dopuszcza zmianę umownego terminu realizacji przedmiotu zamówienia  
w przypadku wystąpienia okoliczności nie zawinionych przez strony, których nie można 
było wcześniej przewidzieć. 

 
§ 4 

Wynagrodzenie Wykonawcy oraz warunki płatności 
1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą rozliczenia jest wynagrodzenie ryczałtowe. 
2. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 2, Strony ustalają wynagrodzenie  

w łącznej kwocie ……………… zł brutto (słownie: ……………………………………… 
złotych brutto) wynikające ze złożonej oferty. 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu umowy oraz niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, w tym  
w szczególności koszty dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego. 

4. Ustala się, że wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce 
podatki, włącznie z podatkiem VAT oraz i inne opłaty związane z wykonywaniem 
przedmiotu umowy. 

5. Przy wystawianiu faktur VAT zostanie zastosowana stawka VAT obowiązująca w dniu 
sprzedaży (w dniu powstania obowiązku podatkowego). 
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6. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonywanie przedmiotu zamówienia 
nastąpi po dokonaniu protokolarnego odbioru w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
prawidłowo wystawionej faktury VAT za wykonane usługi na rachunek bankowy 
Wykonawcy podany w fakturze VAT. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń 
częściowych.  

7. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego. 
 

§ 5 
Gwarancja 

1. Na przedmiot umowy, tj. wszystkie elementy systemowych paletowych regałów 
magazynowych Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 miesięcy gwarancji. 

2. Bieg gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru przedmiotu umowy. 
 

§ 6 
Kary umowne 

1. W razie niewykonywania lub nienależytego wykonywania przedmiotu umowy 
Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne z niżej wymienionych tytułów: 
a) Za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 1 % wynagrodzenia 

umownego o którym mowa w § 4 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia. 
b) Za rozwiązanie umowy z winy leżącej po stronie Wykonawcy w wysokości  

10 % wynagrodzenia umownego o którym w § 4 ust. 2. 
2. Kary umowne będą płatne w terminie 7 dni od dnia wystawienia noty księgowej na 

rachunek bankowy wskazany w nocie księgowej. 
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu 

wynagrodzenia. 
4. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego. 
5. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia 

odsetek ustawowych. 
 

§ 7 
Rozwiązanie umowy, wypowiedzenie umowy, odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 3 dni od powzięcia wiadomości  
o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  
W przypadku, gdy odstąpienie nastąpiło w terminie przed rozpoczęciem wykonywania 
zamówienia Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie o którym mowa w § 4 ust. 2.  
W pozostałych przypadkach Zamawiający zwróci Wykonawcy uzasadnione charakterem 
umowy oraz poniesione przez Wykonawcę i udokumentowane koszty, jakie poniósł 
związku z realizacją umowy. 

2. Wykonawca może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 dniowego okresu 
wypowiedzenia w przypadku gdy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec 
zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich 
zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku 
niedotrzymania przez Wykonawcę terminu umownego określonego w § 3 ust. 1. 

4. Rozwiązanie umowy, wypowiedzenie umowy, odstąpienie od umowy powinno nastąpić 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. Zastrzeżone w umowie przesłanki do rozwiązania, wypowiedzenia umowy nie wyłączają 
prawa Zamawiającego do rozwiązania umowy, wypowiedzenia umowy, odstąpienia od 
umowy, na zasadach ogólnych wynikających z przepisów prawa. 

 
 

§ 8 
Siła wyższa 
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1. Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej w rozumieniu Kodeksu 
cywilnego. 

2. Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej 
zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu  
i ustaniu. 

3. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą  
się na nią. 

 
§ 9 

Postanowienia końcowe 
1. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu cywilnego. 
3. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, 

przysługującej mu z tytułu realizacji umowy na osoby trzecie. 
4. Korespondencja w ramach niniejszej umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą 

będzie sporządzana w języku polskim. Językiem porozumiewania się Zamawiającego  
z Wykonawcą będzie język polski. 

5. Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone  
(z zastrzeżeniami w niej zawartymi), jeżeli zostały przesłane za zwrotnym 
potwierdzeniem przez drugą stronę odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem 
odbioru lub innego potwierdzonego doręczenia pod adres podany w umowie. 

6. Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej 
zmianie swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu 
doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne. 

7. Nagłówki paragrafów nie stanowią treści umowy i nie będą brane pod uwagę przy jej 
interpretacji. 

8. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji 
lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego 
rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie 
doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego 
wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd 
właściwy dla Zamawiającego. 

9. W przypadku uznania przez właściwe organy nieważności bądź bezskuteczności 
któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy Strony ustalają, że umowa będzie 
obowiązywać w pozostałym zakresie, chyba że z okoliczności wynika, iż bez 
postanowień dotkniętych nieważnością lub bezskutecznością umowa nie zostałaby 
zawarta.  

10. Oferta Wykonawcy stanowi integralną część umowy. 
11. Umowę sporządzono w trzech jednakowo brzmiących egzemplarzach dwa egzemplarze 

dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 
 
 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
 


