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UMOWA (PROJEKT)  
nr ........../........../........./......... 

 
W dniu …………….. 2017 r. w Warszawie pomiędzy: 

Skarbem Państwa – Szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego, działającym przy 

pomocy Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa,   

NIP: 701-002-53-24, REGON 140610454 reprezentowanym przez Pana Ernesta Bejdę – 

Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanym w treści umowy „Zamawiającym” 

a 

………………………………………………………….………………………… z siedzibą  

w ………………………………….., adres: …………………………………………………..., 

zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym w …………………………………… 

………..………………………….. pod numerem KRS ………………………,  

NIP: ………………………, REGON ……………………., posiadającym koncesję  

do zawierania transakcji handlowych w przedmiocie niniejszej umowy wydaną przez  

…………………………...……. o numerze ………………… z dnia ……………………… r., 

 zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:  

………………………………………………….. – …………………………………………… 

 

stosownie do wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup 

amunicji oraz granatów hukowo-błyskowych”, w trybie przetargu nieograniczonego  

na podstawie przepisów  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), Nr sprawy: ………………………..……….….  

w Rejestrze Zamówień Publicznych, 

 

zawarto umowę następującej treści: 

 

§ 1. 

 

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu przez Wykonawcę 

amunicji i granatów hukowo – błyskowych. 

2. Przedmiot umowy został szczegółowo określony w załącznikach nr 1 - 5 do niniejszej 

umowy. 

3. Strony ustalają, że realizacja przedmiotu umowy może następować etapami przy czym za 

etap Strony uznają przedmiot umowy określony w poszczególnych załącznikach. Pełna 

realizacja przedmiotu umowy nastąpi w dwunastu etapach ( załączniki od 1 do 12),                          

w terminach uzgodnionych w trybie roboczym z zastrzeżeniem terminu o którym mowa 

w  § 3 ust. 1.   
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§ 2. 

 
1. Łączna wartość przedmiotu umowy wynosi: 

netto: ………………… zł (słownie: ……………………………………..……………) 

przy uwzględnieniu podatku VAT 23%, w wysokości ………………… zł, 

Łącznie brutto: …………………zł (słownie: ……………………………………………). 

2. Wartość brutto poszczególnych  etapów:  

Etap 1 - …………………. zł, 

Etap 2-  …………………. zł,        

Etap 3 - …………………. zł, 

Etap 4-  …………………. zł,        

Etap 5-  …………………. zł,        

 

 
§ 3. 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy na własny koszt  

i odpowiedzialność do siedziby Zamawiającego przy Al. Ujazdowskich 9, 00-583 

Warszawa, w terminie do ……… dni od daty zawarcia niniejszej umowy, to jest do dnia 

……………….. w dniach pracy Zamawiającego, w godzinach: 8:15-16:15.  

2. Poprzez użycie pojęcia ,,dostarczyć” Strony rozumieją rozładowanie przedmiotu umowy 

we wskazanym przez Zamawiającego miejscu. 

3. Zamawiający w momencie odbioru każdego z etapów składających się na przedmiot 

umowy dokona jego oceny ilościowej. Odbiór każdego etapu zostanie potwierdzony 

przez Zamawiającego, to jest osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do tej czynności, 

na protokole zdawczo-odbiorczym sporządzonym przez Wykonawcę. 

4. W sprawach dostawy przedmiotu umowy strony będą porozumiewać się telefonicznie  

lub za pośrednictwem faksu. 

5. Poza etapami wskazanymi w § 1 ust. 3, Zamawiający nie dopuszcza dostaw częściowych 

przedmiotu umowy. 

6. Osobą/ami odpowiedzialną/nymi  za realizację niniejszej umowy ze strony 

Zamawiającego upoważnionymi do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego jest/są : 

…………………….. – tel. ………………………………………………...…………….... 

…………………….. – tel. ………………………………………………...…………….... 

 
 

§ 4. 

 
1. Wykonawca zapewnia, że posiada wszystkie prawem przewidziane pozwolenia 

zezwalające na zawieranie transakcji handlowych w przedmiocie umowy, a dokumenty 

potwierdzające prawa, o których mowa powyżej złożył w ramach dokumentacji 

przetargowej, oraz zapewnia, że dostarczony przedmiot umowy jest fabrycznie nowy  

i pełnowartościowy, jak również stanowi jego własność oraz nie jest obciążony prawami 

na rzecz osób trzecich. Wykonawca oświadcza, że dostawa przedmiotu umowy odbędzie 

się zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie we współpracy  

z Zamawiającym.  

2. Wykonawca udziela …… miesięcy gwarancji na przedmiot umowy. 

3. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia dostarczenia przedmiotu umowy  

do siedziby Zamawiającego, to jest od dnia sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego, 

o którym mowa w  § 3 ust. 3. 
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4. Wszelkie uwagi i ewentualne reklamacje Zamawiający będzie przekazywał bezpośrednio  

do Wykonawcy. Powiadomienie o stwierdzonych wadach i usterkach nastąpi 

telefonicznie na nr: ………………….. i zostanie potwierdzone faksem na nr: 

………………….. lub e-mailem na adres:  ………………….. . 

5. W ramach gwarancji Wykonawca po wezwaniu przez Zamawiającego dokona wymiany 

wadliwej rzeczy na rzeczy wolne od wad w terminie ……….. dni kalendarzowych.  

6. Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne, ujawnione w dostarczonym 

przedmiocie umowy i ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania. Jest odpowiedzialny 

względem Zamawiającego, jeżeli dostarczony przedmiot umowy stanowi własność osoby 

trzeciej albo, jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, ma wadę zmniejszającą jej 

wartość lub użyteczność wynikającą z jej przeznaczenia, nie ma właściwości 

wymaganych przez Zamawiającego, albo jeżeli dostarczono ją w stanie niezupełnym. 

 

 
§ 5. 

 
1.  Podstawą do wystawienia faktury za dostarczony przedmiot umowy jest podpisany przez 

osobę/osoby, o której/których mowa w § 3 ust. 3, protokół zdawczo-odbiorczy odbioru 

danego etapu. 

2.  Za przedmiot umowy Zamawiający zapłaci przelewem na konto wskazane na fakturze 

przez Wykonawcę, w terminie do 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury VAT. 

3.  Za dzień zapłaty należności uważa się dzień złożenia przez Zamawiającego polecenia 

przelewu bankowego. 

4.  Zamawiający może odstąpić od umowy lub od realizacji jej poszczególnych etapów  

w przypadku: 

a) pozostawania przez Wykonawcę w opóźnieniu z realizacją przedmiotu umowy 

powyżej 14 dni w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1, 

b) gdy Wykonawca dostarcza produkt nie odpowiadający cechom technicznym 

określonym w opisie przedmiotu zamówienia. 

5. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikającej z umowy. 

6. Odstąpienie od dalszej realizacji umowy może nastąpić w terminie 30 dni od dnia 

zaistnienia przesłanki uprawniającej Zamawiającego do odstąpienia od umowy.  

 

§ 6. 

 
1. Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w przypadku: 

1) opóźnienia z tytułu nieterminowej realizacji przedmiotu umowy – w wysokości 200 

zł  za każdy dzień opóźnienia,  

2) pozostawania w opóźnieniu względem terminu o którym mowa w § 4 ust.5 - w 

wysokości 50 zł brutto za każdy dzień opóźnienia,  

3) odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 

10% wartości netto niezrealizowanego  przedmiotu umowy. 

2. Kary umowne, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego 

po otrzymaniu właściwej noty obciążającej. 

3. Wykonawca naliczy Zamawiającemu odsetki ustawowe za nieterminową zapłatę  

za dostarczony przedmiot umowy, za każdy dzień zwłoki. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie potrącenia wszelkich wierzytelności 

Wykonawcy względem Zamawiającego wynikających z realizacji niniejszej umowy. 
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§ 7. 

 

1. Strony zobowiązują się wzajemnie do zachowania w poufności wszelkich informacji, 

jakie uzyskały w związku z zawarciem, wykonywaniem (wykonaniem) lub rozwiązaniem 

niniejszej umowy, co do których mogą powziąć podejrzenie, iż są poufnymi 

informacjami lub, że jako takie są traktowane przez drugą Stronę. 

2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do charakteru danej informacji, przed jej 

ujawnieniem lub uczynieniem dostępną, Strona zwróci się do drugiej Strony o wskazanie, 

czy informację tę ma traktować jako poufną. 

3. Każda ze Stron obowiązana jest dołożyć należytej staranności w celu przestrzegania 

postanowień niniejszego paragrafu przez swoich pracowników oraz osoby działające  

na jej zlecenie lub w jej interesie, bez względu na podstawę prawną związku tych osób  

ze Stroną. 

 

§ 8. 

 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności.  

 

§ 9. 

 

W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, 

jeżeli ustawa Prawo zamówień publicznych nie stanowi inaczej. 

 

§ 10. 

 

Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego umową strony poddadzą pod rozstrzygnięcie 

Sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 11. 

 

Umowę wraz z załącznikami sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach,  

w tym trzy egzemplarze dla Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

WYKONAWCA                                                                ZAMAWIAJĄCY  

 

 

...............................................                                           .................................................. 

 


