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Projekt 

UMOWA Nr ........../........../........./.......... 
 

W dniu ..................................2016 r. w Warszawie  
pomiędzy  
Skarbem Państwa - Szefem Centralnego Biura  Antykorupcyjnego, działającym przy pomocy 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego z siedzibą w Alejach Ujazdowskich 9, 00-583 Warszawa, NIP 
701-002-53-24, REGON: 140610454, 
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez 
Pana Ernesta Bejdę – Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 
a podmiotem gospodarczym reprezentowanym przez:  
zwanym w treści umowy „Wykonawcą” 
a 
………………………………………………………z siedzibą w ……………………………………..… adres: 
…………………….. zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w  
…………………………………………….. pod nr ………………….. , NIP: ……………………………… , 
REGON: …………………………… reprezentowaną przez: 
………………………………………, zwaną w treści umowy „Wykonawcą” 
 
 
zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa artykułów 
biurowych”, przeprowadzonego na podstawie art. 10 oraz zgodnie z art.  39-46 ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907  
z późn. zm.), nr sprawy 6/ZP/CBA/2016/KK w Rejestrze Zamówień Publicznych, została zawarta 
niniejsza umowa o następującej treści: 

 
§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest przeniesienie prawa własności przez Wykonawcę na rzecz 
Zamawiającego do artykułów biurowych oraz ich dostawa przez Wykonawcę do siedziby 
Zamawiającego zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu umowy zadanie nr 1 i zadanie nr 2 
zawartym w załączniku nr 2 - „Opis przedmiotu zamówienia z podziałem na paczki”. 

2. Wartość przedmiotu umowy zgodnie z załącznikiem nr 1 - „Formularz ofertowy” do niniejszej 
umowy wynosi: 

a. Zadanie 1 
       Netto: …………………………. zł (słownie: ……………………………………..…) po doliczeniu 
       podatku VAT 23 %, w wysokości ……………...zł 

            Brutto: ……………………………………. zł (słownie: …………………………………). 
 

b. Zadanie nr 2 
Netto: …………………………. zł (słownie: ……………………………………..…) po doliczeniu 
podatku VAT 23 %, w wysokości ……………...zł 
Brutto: ……………………………………. zł (słownie: …………………………………). 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy na własny koszt i odpowiedzialność w 
terminie 14 dni od dnia podpisania umowy tj. do  dnia ………………. 2016 r.  

2. O dokładnym terminie i godzinie dostawy Wykonawca powiadomi Zamawiającego co najmniej 
dwa dni robocze wcześniej. 

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w paczkach określonych przez 
Zamawiającego, własnym transportem i na własny koszt oraz odpowiedzialność w miejsca 
wskazane przez Zamawiającego w godzinach 8:00 – 16:00 w dni robocze.  Poprzez pojęcie 
„dostarczyć” Strony rozumieją dowóz i rozładowanie przedmiotu umowy we wskazanym przez 
Zamawiającego miejscu. 

4. Szczegółowe informacje oraz ceny  jednostkowe artykułów biurowych zostały określone  
w Specyfikacji ilościowo – cenowej, stanowiącej załącznik nr 3 do umowy 

5. Odbiór przedmiotu umowy z zakresie ilościowym oraz zgodności z przedmiotem zamówienia, 
zostanie każdorazowo potwierdzony przez Zamawiającego, tj. osoby wyznaczonej do tej 
czynności, na protokole zdawczo-odbiorczym (dowodzie dostawy), sporządzonym przez 
Wykonawcę. Po podpisaniu przez osobę wyznaczoną ze strony Zamawiającego dowodu 
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dostawy. Wykonawca przekaże kopie dowodu dostawy osobie o której mowa w § 5 ust. 1. 
Zgromadzone przez osobę o której mowa w  § 5 ust. 1.  Kopie dowodów dostawy będą podstawą 
do sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego o którym mowa w § 4 ust. 1. 

§ 3 
1. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy jest fabrycznie nowy i 

pełnowartościowy, jak również stanowi jego własność oraz nie jest obciążony prawami na rzecz 
osób trzecich  

2. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres min. 12 miesięcy. 
3. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania przez obie strony protokołu odbioru 

przedmiotu umowy. 
4. Gwarancja zobowiązuje Wykonawcę do uzupełnienia lub wymiany wadliwego przedmiotu umowy 

na nowy w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez użytkownika reklamacji. 
5. Wszelkie uwagi i ewentualne reklamacje Zamawiający będzie przekazywał bezpośrednio 

do Wykonawcy. Powiadomienie o stwierdzonych wadach i usterkach nastąpi telefonicznie na 
nr:…………………………….. i zostanie potwierdzone e-mailem na adres: 
……………………………………………… 

 
§ 4 

1. Podstawą do wystawienia faktury VAT za dostarczony przedmiot umowy jest podpisany protokół 
odbioru przez obie Strony umowy lub osoby do tej czynności upoważnione, o których mowa w § 5 
niniejszej umowy. 

2. Za przedmiot umowy Zamawiający zapłaci przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę na 
fakturze VAT, w terminie 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 nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikającej z umowy. 
 

§ 5 

1. Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za realizację niniejszej umowy, upoważnioną 
do podpisania protokołu odbioru jest/są:  

.............................., telefon kontaktowy nr: ……………………………………………………………… 

………………………., telefon kontaktowy nr: ……………………………………………………………. 
2. Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy za realizację niniejszej umowy, w szczególności za 

koordynację jej wykonania i podpisanie protokołu odbioru jest: 
 ……………………… tel. kontaktowy nr: ……..…………….……… 

3. Zamiana osób o których mowa w ust 1 i 2 wymaga pisemnego powiadomienia drugiej strony i 
nie stanowi zmiany umowy. 

 
§ 6 

1. Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne w przypadku: 
a) pozostawania w opóźnieniu w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1  w wysokości 

0,2% łącznej wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia; 
b) pozostawania w opóźnieniu w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 4 w wysokości 

jego wartości brutto za każdy dzień opóźnienia. 
2. W przypadku gdy opóźnienie Wykonawcy trwa dłużej niż 5 dni roboczych, Zamawiający ma 

prawo odstąpić od umowy w zakresie niezrealizowanym i naliczyć Wykonawcy kary umowne w 
wysokości 30% wartości brutto niedostarczonego przedmiotu umowy. 

3. Kary umowne, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego po 
otrzymaniu właściwej noty obciążającej z zastrzeżeniem ust. 6.  

4. Wykonawca  naliczy  Zamawiającemu odsetki  ustawowe  za  nieterminową  zapłatę  za  
dostarczony  przedmiot  umowy, za  każdy  dzień  zwłoki. 

5. Odstąpienie od umowy może nastąpić w formie pisemnego oświadczenia strony wraz z 
uzasadnieniem, w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przesłanek odstąpienia określonych w § 6 
ust. 2. 

6. Zamawiający zastrzega a Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego z 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 wszelkich należności Wykonawcy względem 
Zamawiającego powstałych z tytułu wykonania niniejszej umowy. 
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§ 7 
1. Strony zobowiązują się wzajemnie do zachowania w poufności wszelkich informacji, jakie 

uzyskały w związku z wynegocjowaniem, 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 

Uzupełnienie, zmiana lub rozwiązanie umowy wymagają formy pisemnej (aneksu) do umowy pod 
rygorem nieważności. 

 
§ 9 

W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.  
 

§ 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 pięciu jednobrzmiących egzemplarzach. Cztery 
egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 
Załączniki: 
1. Załącznik nr 1 do umowy stanowi „Formularz ofertowy”. 
2. Załącznik nr 2 do umowy stanowi „Opis przedmiotu zamówienia z podziałem na paczki”. 
3. Załącznik nr 3 do umowy stanowi „ Specyfikacja ilościowo-cenowa” Wykonawcy. 

 
 
 

 WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

 

 

 


