
WZÓR   

UMOWA nr .../.../20../MON/MSWiA
1)

zawarta w Warszawie, dnia ………………………

pomiędzy:

AGENCJĄ MIENIA WOJSKOWEGO

z siedzibą: ul. Nowowiejska 26A, 00-911 Warszawa

reprezentowaną przez:

zwaną dalej SPRZEDAJĄCYM

a: …………………………………..
…………………………………..

z siedzibą: …………………………..

NIP: ………………………………….. 

koncesja MSWiA/MSW 
1)

 : …………

reprezentowanym przez: 

 …………………………………..

………...……..……………………

zwaną dalej KUPUJĄCYM 

o następującej treści: 

§ 1

SPRZEDAJĄCY sprzedaje, a KUPUJĄCY nabywa wymienione w załączniku nr 1 stanowiącym

integralną część umowy, uzbrojenie wycofane z zasobów MON/MSWiA
1)

, zwane dalej

"uzbrojeniem".

§ 2

1. Ceny jednostkowe netto uzbrojenia zostały podane w załączniku nr 1 do umowy.

2. Ceny obowiązują na warunkach loco magazyny wskazane w załączniku nr 1.

3. Wartość umowy netto wynosi : …………. zł ( słownie złotych: ………..………...).

4. Do jednostkowych cen netto uzbrojenia podanych w załączniku nr 1 zostanie doliczony podatek

VAT według obowiązującej stawki.

……………………………………………………….……….…...………………………

zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
1)

zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem:…..……..……
1)

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą:…………………………………

NIP: 526-10-38-122

koncesja MSWiA: B - 046/2003 

…………………………………..

…………………………………..

Załącznik nr 23 

do regulaminu przetargu publicznego 

na sprzedaż rzeczy ruchomych koncesjonowanych
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5. Przy dokonywaniu płatności zaliczkowej na poczet uzbrojenia, wymienionego w załączniku nr

…. do umowy w lp. ……. , udokumentowanej po otrzymaniu wpłaty fakturą, w której kwota

należności ogółem przekracza kwotę określoną w art. 108a ust. 1a ustawy z dnia 11 marca

2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.) KUPUJĄCY

obowiązany jest dokonać płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.
1)

§ 3 

1. KUPUJĄCY dokona odbioru uzbrojenia wymienionego w §1 we własnym zakresie i na swój

koszt w terminie do: …………….

2. Uzbrojenie będzie odbierane przez KUPUJĄCEGO z miejsc jego przechowywania wskazanych

w załączniku nr 1, w obecności upoważnionych przedstawicieli SPRZEDAJĄCEGO i

KUPUJĄCEGO.

3. SPRZEDAJĄCY zastrzega sobie prawo zmiany miejsca przechowywania uzbrojenia

wymienionego w załączniku nr 1, o czym powiadomi KUPUJĄCEGO przed planowanym

odbiorem. 

4. KUPUJĄCY jest zobowiązany zgłosić SPRZEDAJĄCEMU gotowość do odbioru uzbrojenia z 15

dniowym wyprzedzeniem, w formie pisemnej, po uprzednim dokonaniu zapłaty.

5. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem uzbrojenia do transportu w tym m.in. koszty

opakowania, oznakowania, ubezpieczenia, ochrony oraz koszty załadunku i wywozu ponosi

KUPUJĄCY.

6. Podstawą przekazania uzbrojenia będzie dowód wydania WZ podpisany przez upoważnionych 

przedstawicieli SPRZEDAJĄCEGO i KUPUJĄCEGO.

7. Odbiory częściowe uzbrojenia z jednego miejsca przechowywania są/nie  są  
1)

 dozwolone.

8. Wykaz numerów broni zostanie przekazany KUPUJĄCEMU w dokumencie wydania WZ.
1)

9. Informacje dotyczące stanu technicznego broni objętej umową zawiera załącznik nr 1 do

umowy.
1)

§ 4

1. Za datę wydania uzbrojenia, jak również przejścia prawa własności oraz ryzyka przypadkowej

utraty przedmiotu umowy, uważa się datę podpisania przez KUPUJĄCEGO dowodu wydania

WZ.

2. KUPUJĄCY po przejęciu uzbrojenia ponosi pełną odpowiedzialność za niezastosowanie się do

uregulowań prawnych w zakresie dotyczącym postępowania z wyrobami o przeznaczeniu

wojskowym lub policyjnym obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej.

3. KUPUJĄCY zapewni transport odebranego uzbrojenia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22

sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia  (Dz. U. z 2020 r. poz. 838).

§ 5

1. KUPUJĄCY oświadcza, że dokonał oględzin uzbrojenia wymienionego w §1, zapoznał się z 

jego parametrami i jakością i nabywa go w stanie technicznym i w ukompletowaniu, w jakim 

znajduje się w dniu wydania i podpisania dowodu wydania WZ oraz zrzeka się na przyszłość 

wszelkich roszczeń do SPRZEDAJĄCEGO z tytułu uszkodzeń i wad uzbrojenia.

2. SPRZEDAJĄCY nie udziela gwarancji na sprzedane uzbrojenie.
3. Strony wyłączają odpowiedzialność SPRZEDAJĄCEGO z tytułu rękojmi za wady uzbrojenia 

stanowiącego przedmiot umowy.

4. SPRZEDAJĄCY nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wad uzbrojenia wymienionego w §1 i/lub 

jego wyposażenia oraz braku dokumentacji techniczno-użytkowej.
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5. Zgłaszanie przez KUPUJĄCEGO niezgodności stanu faktycznego uzbrojenia z ofertą może

nastąpić wyłącznie podczas odbioru uzbrojenia dokonywanego w terminie określonym w §3

ust. 1 pod rygorem utraty uprawnień z tego tytułu. 

6. Podstawą ustosunkowania się SPRZEDAJĄCEGO do uwag, o których mowa w ust. 5 jest

notatka sporządzona podczas wydawania uzbrojenia przez przedstawiciela

SPRZEDAJĄCEGO.

7. W przypadku uznania przez SPRZEDAJĄCEGO zgłoszonej niezgodności stanu faktycznego

uzbrojenia z ofertą, KUPUJĄCY ma prawo zrezygnować z zakupu bez prawa do

odszkodowania i rekompensaty. Uprawnienie KUPUJĄCEGO do rezygnacji z zakupu

ogranicza się wyłącznie do uzbrojenia uznanego za niezgodne z ofertą.

§ 6

1. KUPUJĄCY zapłaci za uzbrojenie wymienione w §1, kwotę netto w wysokości : …. zł

( słownie złotych: …………….……. )  oraz podatek VAT według obowiązującej stawki.

2. KUPUJĄCY dokona zapłaty za uzbrojenie na podstawie umowy w terminie do:…. przelewem 

na konto:

Agencja Mienia Wojskowego

Bank Gospodarstwa Krajowego 

Nr rachunku: …………………….

3. Za datę zapłaty uważa się datę wpływu należności na konto SPRZEDAJĄCEGO.

4. Po otrzymaniu zapłaty SPRZEDAJĄCY wystawi KUPUJĄCEMU fakturę zgodnie z

obowiązującymi przepisami.

5. W przypadku przekroczenia terminu płatności, o którym mowa w ust. 2, SPRZEDAJĄCEMU

należą się od KUPUJĄCEGO odsetki ustawowe w wysokości określonej w art. 359 §2 ustawy z

dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.), za okres od

dnia następującego po dniu, o którym mowa w ust. 2, do dnia zapłaty.

§ 7

1. W przypadku przekroczenia przez KUPUJĄCEGO terminu odbioru uzbrojenia, o którym mowa

w §3 ust. 1, SPRZEDAJĄCY może naliczyć karę umowną za nieterminowy odbiór w wysokości

0,2 % wartości netto odebranego po terminie uzbrojenia za każdy dzień opóźnienia w odbiorze,

jednak nie więcej niż 20% wartości netto odebranego po terminie uzbrojenia.

2. W przypadku nieodebrania przez KUPUJĄCEGO uzbrojenia w terminie 30 dni od daty odbioru

określonej w §3 ust. 1, SPRZEDAJĄCY może odstąpić od niezrealizowanej w terminie części

umowy bez dodatkowego wezwania i naliczyć karę umowną w wysokości 20% wartości netto

nieodebranego w terminie uzbrojenia.

3. W przypadku odstąpienia przez KUPUJĄCEGO od realizacji umowy, z wyłączeniem przyczyny

określonej w §5 ust. 7, SPRZEDAJĄCY obciąży KUPUJĄCEGO karą umowną w wysokości

20% wartości netto nierealizowanej części umowy. 

4. SPRZEDAJĄCY zastrzega sobie prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z wpłaconej

przez KUPUJĄCEGO przedpłaty na poczet nierealizowanej części umowy.

5. SPRZEDAJĄCY zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w

przypadku zaistnienia szkody przewyższającej wysokość kar umownych.

§ 8

1. Zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej, uzgodnionej przez Strony umowy, pod

rygorem nieważności.

2. W sprawach  nieuregulowanych  umową  zastosowanie  mają  przepisy  Kodeksu  cywilnego.

3. Sprawy  sporne będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby SPRZEDAJĄCEGO.
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4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze

Stron.

5. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

                   KUPUJĄCY                                                 SPRZEDAJĄCY 

                ……………………                                          ……………………

                ……………………                                          ……………………

Załącznik:  ... na ... ark.

_____________________________________________
1)

 Tekst zaznaczony kursywą jest tekstem opcjonalnym.
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