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SWZ- Część III 

Projekt - UMOWA PZBiath. nr ZP 01/ 2021 

Zawarta w dniu ……………….2021r. pomiędzy: 

 

Stowarzyszeniem pod nazwą Polski Związek Biathlonu z siedzibą w Katowicach (40-

519)  przy ul. Tadeusza Kościuszki 84, wpisany do rejestru stowarzyszeń prowadzonym 

przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS                    

pod nr: 0000131363, posiadający nadany numer NIP: 1180529687; REGON: 001088712 

reprezentowanym przez: 

1.Zbigniewa Waśkiewicza  - Prezes  

2.Stanisław Kępka   - Wiceprezes  

zwanym dalej Zamawiającym,  

 

a 

 

_______________ 

_______________ 

 

zwanym dalej Wykonawcą, 

 

 

§ 1. Podstawa zawarcia umowy  

1. Umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu przeprowadzonego w 

trybie podstawowym bez negocjacji przez: Polski Związek Biathlonu na podstawie 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. 

U.  z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej „PZP”. 

2. Rozstrzygnięcie nastąpiło w dniu ___________________ na mocy złożonej oferty przez 

Wykonawcę.  

 

§ 2. Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonywania dostawę amunicji 

sportowej do broni małokalibrowej używanej w biathlonie dla Kadr Narodowych 

PZBiath., Szkól Mistrzostwa Sportowego w biathlonie oraz Biathlonowych Ośrodków 

Szkolenia Sportowego Młodzieży na potrzeby Polskiego Związku Biathlonu. 

2. Dostarczona amunicja musi odpowiadać wymogom technicznym określonym w 

załączniku nr 2 dotyczącego postępowania na podstawie, którego wyłoniony został 

Wykonawca zamówienia. 

3. Amunicja zostanie dostarczona do placówki Zamawiającego: 

a) 40-519 Katowice, ul. T.Kościuszki 84,  

b) Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Chorzowie ul. Harcerska 2, 41-503 Chorzów,  

c) Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Dusznikach Zdroju ul. Wybickiego 2a, 57-340 

Duszniki Zdrój,  
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d) Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem, ul. Droga do Olczy 26, 34-500 

Zakopane, 

e) Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie, ul. Obrońców Pokoju 17, 

58-580 Szklarska Poręba,  

f) Biathlonowego Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży w Czarny Borze, ul. 

Sportowa 44, 58-379 Czarny Bór, 

g) Biathlonowego Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży w Wodzisławiu 

Śląskim, ul. B. Chrobrego 308, 44-313 Wodzisław Śląski,  

h) Biathlonowego Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży w Żywcu, ul. 

Moszczanicka 9, 34-300 Żywiec ,  

i) Biathlonowego Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży w Iwoniczu Zdroju, al. 

Leśna 2a, 38-440 Iwonicz Zdrój 

w zależności od złożonego zapotrzebowana w trakcie obowiązywania Umowy.   

 

§ 3. Termin realizacji przedmiotu umowy 

1. Termin dostawy do 7 dni od pisemnego zgłoszenia zapotrzebowania na adres 

mailowy Wykonawcy _________________ lub telefonicznie na nr____________________.  

2. Termin realizacji umowy do dnia 31.12.2021 r. 

 

§ 4.  Zakres rzeczowy/Gwarancja 

1. Zakres rzeczowy oraz wymagania techniczne realizacji Przedmiotu Umowy 

określone są w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2,                          

o którym mowa w § 2 ust 2 Umowy.  

2. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o gotowości do przekazania przedmiotu 

umowy wskazując termin odbioru z 2 dniowym wyprzedzeniem. 

3. Wykonawca udzieli 24 m-cy gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia. 

 

§ 5. Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają, że za realizację przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy wynagrodzenie ustalone na podstawie oferty cenowej złożonej przez 

Wykonawcę na „Formularzu ofertowym” (załącznik nr 1) w wysokości …… zł brutto, 

………. zł netto, podatek VAT ……………... zł.,  

2. Wartość przedmiotu umowy, według przedstawionej oferty wynosi netto nie będzie 

przekraczać ogółem …………. (słownie: ………………………….) dla zapotrzebowania: 

a) amunicja sportowa bocznego zapłonu STANDARD PLUS (SK LAPUA) lub 

równoważna do wielkości 445 000 szt. 

b) amunicja sportowa bocznego zapłonu LAPUA POLAR BIATHLON lub równoważna 

do wielkości 42 000 szt. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji do 50% wartości przedmiotu umowy 

określonego w ust. 2. Niewykupienie przez Zamawiającego 50% wartości przedmiotu 

umowy nie może stanowić podstawy do roszczeń odszkodowawczy ze strony Wykonawcy 

z tytułu nierealizowania umowy, nie stanowi też odstąpienia od niniejszej umowy. 
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4. W podanej cenie zawierają się wszystkie koszty, jakie Wykonawca musi ponieść, aby 

oddać przedmiot zamówienia do użytku Zamawiającego. 

5. Płatność za wykonaną dostawę na podstawie wystawionej faktury dokonana 

zostanie przelewem, na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy w ciągu 14 

dni kalendarzowych, od daty odbioru amunicji i otrzymania faktury przez 

Zamawiającego. 

6. Za dzień zapłaty strony przyjmują dzień wydania dyspozycji dokonania przelewu 

bankowi prowadzącemu rachunek Zamawiającego. 

7. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w 

fakturze VAT. 

 

§ 6. Kary Umowne/ Nienależyte Wykonanie Umowy 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne od kwoty brutto 

całości przedmiotu zamówienia: 

a) w przypadku zwłoki w wykonaniu części umowy w uzgodnionym przez 

strony terminie, o którym mowa w § 3 powyżej, Zamawiającemu przysługuje 

prawo naliczania kary umownej w wysokości 2 %, liczonej od kwoty, o której 

mowa w § 5 ust. 2 powyżej, za każdy dzień zwłoki, 

b) w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wartości zamówienia.  

2. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Wykonawcę z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną 

w wysokości 20 % wartości zamówienia.  

3. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od 

Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość 

powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych. 

  

§7. Odstąpienie od Umowy 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy: 

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455, 

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108, 

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że 

Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy 

Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 
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2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem 

prawa Unii Europejskiej. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, zamawiający odstępuje od umowy 

w części, której zmiana dotyczy. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy zgodnie z art. 456 PZP 

 

§ 8. 

1. Wykonawca ustala osobę odpowiedzialną za dostawę: ..….…………..……...................…….. 

2. Zamawiający ustala osobę odpowiedzialną za odbiór przedmiotu zamówienia: 

Agnieszka Sebboua.  

3. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu 

stron wyrażaną na piśmie pod rygorem nieważności. 

4. Przedmiotem przyszłych zmian nie będą te elementy umowy, których dodanie lub 

zmiana stanowiłyby zmianę treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy i powodowałoby wprowadzenie do umowy zmian niekorzystnych dla 

Zamawiającego, chyba że wprowadzenie takich zmian wynika z okoliczności, 

których nie można było przewidzieć   w chwili zawarcia umowy. 

 

§ 9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

1. Strony oświadczają, iż w zakresie przetwarzania danych osobowych zbieranych w 

związku z przedmiotem Umowy, działają zgodnie z przepisami Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 Z 4.5.2016 r., 

(„Rozporządzenie”) oraz wszelkimi innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi 

przetwarzania danych osobowych. 

2. Strony oświadczają, że każda z nich działa w charakterze administratora w stosunku do 

danych osobowych udostępnionych w związku z realizacją Umowy. 

3. Strony zobowiązują się podjąć wszelkie działania mające umożliwić drugiej Stronie 

wywiązanie się z ciążących na niej zobowiązań wynikających z Rozporządzenia, w tym 

do zawarcia wymaganych prawem umów dotyczących ochrony danych osobowych. 

4. Wykonawca (dotyczy Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącego jednoosobową 

działalność gospodarczą, prowadzącego działalność w formie spółki cywilnej lub osobowej 

spółki handlowej) oświadcza, iż przed podpisaniem Umowy zapoznał się z zasadami, o 

których mowa w ust.4 powyżej. 

5. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 

art. 14 Rozporządzenia wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 

 

§ 10. POUFNOŚĆ 

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, Strony zobowiązują się do ochrony oraz do nieudostępniania 

osobom trzecim wszelkich informacji, w tym także informacji technicznych, 

technologicznych lub organizacyjnych stanowiących tajemnicę ich przedsiębiorstwa w 
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rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1913 z późn. zm), przekazywanych lub 

udostępnianych sobie w jakiejkolwiek postaci lub formie w związku z realizacją 

Umowy. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do ochrony oraz do nieudostępniania 

osobom trzecim wszelkiej dokumentacji wykonanej w ramach Umowy, na podstawie 

informacji posiadanych przez Wykonawcę i przekazanych lub udostępnionych przez 

Zamawiającego w czasie trwania Umowy.  

2. Powyższe zobowiązanie nie dotyczy informacji objętych ochroną na mocy przepisów 

prawa, do których Strony będą stosować zasady ochrony oraz warunki i tryb 

udostępniania wynikające z właściwych przepisów.  

3. Wykonawca odpowiada za dochowanie obowiązku nieudostępniania informacji, o 

których mowa w ust. 1 przez swoich przedstawicieli, pracowników oraz osoby 

współpracujące, w tym podwykonawców. 

4. Informacje, których dotyczą zobowiązania określone w ust. 1 i ust. 2, stanowią 

„informacje poufne”.  

5. Informacjami poufnymi nie są: 

1) informacje, które są powszechnie znane, 

2) informacje uzyskane od osób trzecich, które miały prawo ich posiadania i 

ujawnienia oraz informacje wynikające z przetworzenia tych informacji z 

zastrzeżeniem, że nie stały się one znane w wyniku naruszenia przez którąkolwiek 

ze Stron postanowień Umowy,  

3) informacje i dokumenty, które zostały zidentyfikowane oraz oznaczone w sposób 

jednoznacznie określający, że nie stanowią tajemnicy Strony. 

6. Strona jest zwolniona z obowiązku zachowania w poufności informacji w przypadku, 

gdy obowiązek ich ujawnienia wynikać będzie z bezwzględnie obowiązujących 

przepisów prawa. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, Strona będzie zobowiązany do: 

1) natychmiastowego pisemnego poinformowania drugiej Strony o obowiązku 

ujawnienia informacji poufnych, o ile będzie to dopuszczalne na podstawie 

przepisów prawa, celem umożliwienia drugiej Stronie sprzeciwienia się 

ujawnieniu, 

2) ujawnienia tylko takiej części informacji poufnych, jaka jest wymagana przepisami 

prawa, 

3) podjęcia wszelkich możliwych działań w celu zapewnienia, iż ujawnione informacje 

poufne będą traktowane w sposób poufny oraz że będą wykorzystywane wyłącznie 

w celu określonym przepisami prawa. 

8. Wykonawca zobowiązują się do wykorzystywania informacji poufnych tylko dla 

prawidłowej realizacji Umowy oraz do ich należytego zabezpieczenia i ograniczenia 

dostępu do tych informacji jedynie dla osób upoważnionych. 

9. Wykonawca zobowiązuje się nie kopiować, nie powielać, ani w żaden inny sposób nie 

utrwalać informacji poufnych, ani nośników, na których zostały one zapisane, bez 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 
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10. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszelkich informacji poufnych 

udostępnionych lub przekazanych mu w celu prawidłowej realizacji Umowy lub do 

zwrotu Zamawiającemu ich materialnych nośników, w każdym przypadku, gdyby 

dalsze korzystanie z nich było niecelowe, jednak nie później niż z upływem czasu 

obowiązywania Umowy, chyba, że postanowienia Umowy lub przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego stanowią inaczej. Wykonawca jest uprawniony do 

zachowania po jednej kopii informacji poufnych – wyłącznie w celu dochodzenia 

ewentualnych roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami – nie dłużej, niż 

do 6 miesięcy od daty upływu terminu przedawnienia takich ewentualnych roszczeń. 

11. Zobowiązanie do zachowania w tajemnicy informacji trwa przez cały okres 

wykonywania Umowy, a także po jej wykonaniu – przez okres 5 lat.  

 

§ 11. 

1. Wszystkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozwiązywał będzie Sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe 

przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 2020 r. poz. 

1740 t.j.) oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U.  z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.),  

3. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

 

 

Zamawiający        Wykonawca 


