
 
 

Konkurs Ministra Obrony Narodowej pn. „Strzelnica w powiecie” na realizację zadań związanych z utworzeniem 
wirtualnych strzelnic umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności 

wśród młodzieży. 

 

UMOWA Nr FP.032.2….2021 

  
Zawarta w dniu ………...2021 roku w Kluczborku w związku z wyborem najkorzystniejszej oferty w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr FP.2600.6.3.2021.KM pomiędzy  Powiatem 

Kluczborskim reprezentowanym przez: 

Mirosław Birecki – Starosta 

Artur Nowak – Członek Zarządu 

przy kontrasygnacie Magdaleny Żmudy-Lewald – Skarbnika Powiatu 

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM", 

a  …………………………………………..  z siedzibą: ……………………………………. 

zwanym dalej „WYKONAWCĄ”  

reprezentowanym przez: …………………………………………. 

o następującej treści: 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa, posiadającego certyfikat akredytowanego 

ośrodka certyfikacji, systemu szkolno-treningowego ……………. na potrzeby utworzenia 
wirtualnej strzelnicy (zwanego dalej Systemem). Dostarczona wirtualna strzelnica będzie 
zgodna z wymaganiami zapytania ofertowego nr FP.2600.6.3.2021.KM stanowiącego 
załącznik nr 1 do niniejszej umowy (zwanego dalej Ofertą).  

2. Przedmiot niniejszej umowy będzie zgodny z wymogami z konkursu Ministra Obrony 

Narodowej pod nazwą „Strzelnica w powiecie 2021” nr 2/2021/BdsPZŻR. 
3. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca przeszkoli osoby wskazane przez Zamawiającego  

z obsługi Systemu oraz dostarczy regulamin strzelnicy.  

4. Dla uniknięcia wątpliwości strony oświadczają, że wymagana w konkursie o którym mowa  
w ust. 2, adaptacja pomieszczeń dla potrzeb utworzenia wirtualnej strzelnicy wraz z pracami 
przygotowawczymi, należy do obowiązków Zamawiającego. Adaptacja to zostanie przez 
Zamawiającego wykonana w zgodzie z wytycznymi wskazanymi w ofercie konkursu.  

 
§ 2 

Termin realizacji 
1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w terminie do dnia 15.11.2021r..  

2. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy pomieszczenie zaadaptowane zgodnie  
z zasadami wskazanymi w §1 ust. 4 i w stanie przydatnym do rozpoczęcia montażu. 
Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę o gotowości pomieszczenia do 
montażu Systemu z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem.  

3. W przypadku przekroczenia terminu oddania pomieszczenia w stanie przydatnym do 
rozpoczęcia montażu, o którym mowa w ust. 2, termin wykonania z ust. 1 ulega stosownemu 
przedłużeniu – tak, żeby przypadał na 3 dni robocze po przekazaniu pomieszczenia.  

4. Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku nieprzygotowania przez Zamawiającego 
zaadaptowanego pomieszczenia, o którym mowa w ust. 2, Wykonawcy przysługuje 

uprawnienie do odstąpienia od niniejszej umowy w części dotyczącej montażu Systemu i 
przeprowadzenia szkolenia.  

 
§ 3 

Miejsce wykonania umowy  

1) Miejscem wykonania umowy (tj. miejscem dostawy Systemu i jego montażu oraz 
przeprowadzenia szkolenia) jest: Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza  

46-200 Kluczbork, ul. Mickiewicza 10, 
 

 



§4 

Wykonanie dostawy 

1. System będzie fabrycznie nowy, wolny od wad i zdatny do realizacji celów wskazanych w 

konkursie, o którym mowa w §1 ust. 2. Będzie spełniał wymogi bezpieczeństwa dla 

użytkowników.  

2. Odbiór przedmiotu umowy potwierdzony zostanie pisemnym protokołem odbioru, 

podpisanym przez przedstawicieli stron. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do 

dostawy  na dwa dni robocze przed dostawa. 

3. W przypadku istnienia wad nie mających charakteru istotnego, strony podpiszą protokół 

odbioru, w którym wskazane będą te wady oraz termin ich usunięcia – do obowiązków 

Wykonawcy należeć będzie usunięcie ww. wad.  

4. W przypadku istnienia wad istotnych Zamawiający uprawniony jest do odmowy dokonania 

odbioru – Wykonawca ponownie zgłosi gotowość do odbioru po usunięciu wad.  

5. W przypadku braku usunięcia wad o których mowa w ust. 3 i ust. 4, Zamawiający uprawniony 
jest do skorzystania z uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi.  

§ 4 
Warunki płatności 

1. Za realizację przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy w wysokości 

……………………. zł netto + podatek VAT w wysokości …………………. zł, co łącznie stanowi kwotę 
…………………………….. zł brutto (słownie: ………………………………… zł.).  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie zapłacone na w 2 częściach: 
 
a) zaliczka, w wysokości 30% wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1, w terminie 20 dni 

od podpisania niniejszej umowy na podstawie faktury zaliczkowej.  
b) pozostała część wynagrodzenia – na podstawie faktury VAT z 14 dniowym terminem 

płatności wystawionej po podpisaniu protokołu odbioru końcowego a w przypadku o 
którym mowa w §2 ust. 4 – po dostarczeniu Systemu albo oddaniu lub przyjęciu go na 
przechowanie.  

 
3. Za dzień zapłaty strony przyjmują dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  

 

§ 5 
Gwarancja i rękojmia 

1. Na system obowiązuje gwarancja i rękojmia przez okres 24 miesięcy z zastrzeżeniem, że na 

elementy stanowiące symulator broni gwarancja i rękojmia wygasają po oddaniu więcej niż 
40.000 strzałów.  

2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady dostarczonego 
przedmiotu umowy, w szczególności jakąkolwiek niezgodność z warunkami niniejszej 

umowy.  

§ 6 
Przedstawiciele 

1. Do współpracy we wszystkich sprawach związanych z wykonaniem umowy upoważnia się:  
a) ze strony Zamawiającego: ……………………………………  
b) ze strony Wykonawcy: ………………………………………….. 

2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej 

strony i nie stanowi zmiany treści umowy.  
 

§ 7 
Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego.  

2. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy dla 
siedziby Zamawiającego Sąd Powszechny.  

3. Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.   
 
Załączniki: 

1. Załącznik  nr 1 - oferta, 

2. Załącznik  nr 2 - regulamin strzelnicy 

3. Załącznik  nr 3  - certyfikat zgodności 


