
Załącznik nr 2 do SIWZ, 
 spr. nr 257/Cmt/07/UM  

 
Egz. nr ...................... 

 
 
 

UMOWA NR  ………………………… 
 
 
 
zawarta  w dniu  ...................................... 2007 roku  w Warszawie pomiędzy : 
 
Komendantem Głównym Policji z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 148/150, zwaną 
dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez: 
 
- ……………………………………………………………………………………………….. 
 
a  
 
firmą …………………………………, z siedzibą w …………………………., wpisaną do 
Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego ……………………………………………, zwaną 
dalej WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez: 
 
- ……………………………………………………………………………………………….. 
 
- ……………………………………………………………………………………………….. 
 
na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy …………………………… o następującej treści: 
 
 

§ 1 
 
1. Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie przez WYKONAWCĘ samodzielnie utylizacji 

130140 sztuk lotniczych granatów łzawiących LGŁ-100/s i LGŁ-100/1 po upływie 
gwarancji i długoletnim składowaniu. 

2. Wartość netto przeprowadzenia utylizacji strony ustalają na kwotę ……….. PLN (słownie 
złotych: ………………………………………………….).   

3. Łączna wartość brutto za przeprowadzenie utylizacji wynosi: ………… PLN (słownie 
złotych: ……………………………………………………………) i obejmuje wszystkie koszty 
związane z realizacją umowy w tym w szczególności związane z ze składowaniem 
zutylizowanych granatów, z uwzględnieniem podatków od towarów i usług VAT. 

 
§ 2 

 
1. WYKONAWCA posiada stosowną koncesję MSWiA nr ………………………roku na 

wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie, między innymi obrotu oraz czynności 
związanych z odzyskiem, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 
o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami 
wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu 
wojskowym lub policyjnym, w celu unieszkodliwienia (złomowania). 

2. Wykonawca oświadcza, Ŝe posiada wymagane przez ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 
odpadach (Dz.U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251) zezwolenie na prowadzenie działalności w 



zakresie unieszkodliwiania odpadów, które są przedmiotem umowy, co potwierdza 
………………………………………. 

3. WYKONAWCA nie moŜe bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać przeniesienia 
wierzytelności wynikających z umowy na rzecz osób trzecich. 

4. WYKONAWCA nie moŜe powierzyć do wykonania utylizacji granatów osobie trzeciej. 
5. WYKONAWCA przeprowadzi unieszkodliwienie granatów zgodnie z wymogami ustawy, o 

której mowa w ust. 2, oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie i 
ponosić będzie pełną odpowiedzialność za skutki zastosowanej do utylizacji granatów 
technologii, w tym za negatywne skutki dla środowiska jakie mogą powstać w związku z 
realizacją przedmiotu umowy. 

 
§ 3 

 
1. ZAMAWIAJĄCY przekaŜe WYKONAWCY do utylizacji przedmiotowe granaty w terminie 

do jednego tygodnia, licząc od dnia podpisania umowy. 
2. WYKONAWCA zobowiązuje się do odbioru przedmiotowych granatów własnym środkiem 

transportu z magazynu ZAMAWIAJĄCEGO: Centralna Składnica Uzbrojenia Komendy 
Stołecznej Policji, Stara Wieś k/Celestynowa, przy czym dokładny termin odbioru 
zostanie ustalony w trybie roboczym. 

3. Odbiór, o którym mowa w ust. 2 zostanie potwierdzony protokółem zdawczo – 
odbiorczym, sporządzonym w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisany przez 
upowaŜnionych przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY (wzór protokółu – 
załącznik nr 1 do niniejszej umowy). 

4. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo dokonania sprawdzenia sposobu realizacji zadań 
związanych z utylizacją granatów. 

 
§ 4 

 
1. Płatność dokonana zostanie w formie przelewu bankowego na konto WYKONAWCY, 

ciągu 14 dni od daty dostarczenia faktury VAT wraz z protokółem, o którym mowa w § 3 
ust. 3. 

2. WYKONAWCA wystawi fakturę na Komendę Główną Policji, 02-624 Warszawa, ul. 
Puławska 148/150. Numer NIP 521-31-72-762. 

3. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciąŜenia przez bank rachunku 
ZAMAWIAJĄCEGO. 

 
§ 5 

 
1. WYKONAWCA zobowiązuje się zapłacić ZAMAWIAJĄCEMU następujące kary umowne: 

1) 10 % wartości brutto umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu 
okoliczności, za które odpowiada WYKONAWCA, 

2. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się zapłacić WYKONAWCY następujące kary umowne: 
1) 10 % wartości brutto umowy, w razie odstąpienia przez WYKONAWCĘ od umowy z 
powodu okoliczności, za które odpowiada ZAMAWIAJĄCY. 

3. ZAMAWIAJĄCY moŜe egzekwować kary umowne przy opłacaniu faktury. 
4. W przypadku nie dotrzymania terminu zapłaty ZAMAWIAJĄCY opłaca WYKONAWCY 

obowiązujące odsetki. 
 

§ 6 
 
NiezaleŜnie od kar umownych określonych w § 5 Stronom przysługuje prawo dochodzenia 
odszkodowań na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeŜeli poniesiona szkoda przekroczy 
wysokość zastrzeŜonych kar umownych. 
 

§ 7 



 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego 
oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych. 
 

§ 8 
 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą obu Stron i muszą 

być sporządzone w formie pisemnego aneksu, pod rygorem niewaŜności. 
2. Załącznik nr 1 stanowi integralną część umowy. 
 

§ 9 
 
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla 
ZAMAWIAJĄCEGO i jeden egzemplarz dla WYKONAWCY. 
 
 
 
 
              ZAMAWIAJĄCY                                                      WYKONAWCA 
 
 
      .............................................                                   ............................................. 
 
 
      ............................................                                   .............................................. 
 



Załącznik nr 1 do umowy 
 
 

Protokó ł  zdawczo  -  odb iorczy  
 
Przyjmujący:    ………………………………………………………………. 

 
……………………………………………………………….. 

 
Odbiór z: Centralna Składnica Uzbrojenia Komendy Stołecznej Policji, 

Stara Wieś k/Celestynowa 
 

Przekazujący: Komenda Główna Policji 
02-542 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38 
  

W dniu ...................................... PRZEKAZUJĄCY przekazał, a PRZYJMUJĄCY przyjął 

130.140 sztuk lotniczych granatów łzawiących LGŁ-100/s i LGŁ-100/1          po upływie 

gwarancji i długoletnim składowaniu w celu przeprowadzenia ich utylizacji. 

 

 

Podstawa: ..................................................................................................................... 

 

Przekazujący: ............................................................................................................... 

      (imię i nazwisko) 

 

Przyjmujący: ................................................................................................................  

      (imię i nazwisko) 

 

 

 

podpis PRZEKAZUJĄCEGO                                         podpis PRZYJMUJĄCEGO 

 

 

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

 

 

 

Stara Wieś, dnia .............................................. 


