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UMOWA NR ZUO/………../2021 

zwana dalej „Umową” zawarta w Szczecinie w dniu ……………………………… r. pomiędzy: 

Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Spółką z o. o. z siedzibą w Szczecinie, przy  

ul. Logistycznej 22, 70-608 Szczecin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, 

XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000381247, NIP 8513140503, REGON 

320959491, reprezentowaną przez: 

Tomasza Lachowicza – Prezesa Zarządu 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 

a 

……………………. z siedzibą …………………………….., ……………………. wpisaną do 

rejestru ……………….. prowadzonego przez ……………………………, …………………….., 

pod numerem ……………………, NIP ……………………….., Regon …………………………., 

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”, 

reprezentowaną przez: 

……………………………………………………. 

zwanych wspólnie „Stronami”, 

w wyniku wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego   

o wartości poniżej progów unijnych, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 

zakup szczęk do elektrohydraulicznych chwytaków wieloszczękowych dla Zakładu 

Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie, 

Strony postanawiają zawrzeć Umowę o następującej treści: 

§ 1.  

Przedmiot umowy 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie polegające na 

dostawie 12 sztuk szczęk do elektrohydraulicznych chwytaków wieloszczękowych dla 

Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie, których specyfikacja i przeznaczenie 

określone zostały w opisie przedmiotu zamówienia (załączniku numer 1 do Umowy) 

stanowiącym integralną część umowy, zwanych w dalszej części umowy łącznie towarem, 

§ 2.  

Oświadczenia i obowiązki Stron 

1. Wykonawca oświadcza, że: 

1) Dostarczony towar będzie dostosowany do elektrohydraulicznych chwytaków 

wieloszczękowych typ PH6-8000-0,9 o nr fabr. 3026-1 i 3026-2, zabudowanych na 

suwnicach obsługujących bunkier odpadów w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w 

Szczecinie. 
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2) Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy będzie wykonywany według 

obowiązujących norm oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

3) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z towarem dokumenty jakościowe: atest 

2.1 / atest 2.2 / atest 3.1 / deklaracja zgodności z dyrektywą maszynową 2006/42/WE 

wystawioną przez producenta. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z realizacją 

przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający zobowiązuje się: 

1) umożliwić Wykonawcy dostęp na teren ZUO w zakresie niezbędnym do realizacji 

umowy, 

2) dokonać zapłaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. 

§ 3.  

Szczegółowe zasady dostarczenia towaru 

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar, o którym mowa w § 1 umowy  

w dwóch transzach: 

1) dostawa pierwsza w ilości  6 szt. – do 10 tygodni od daty podpisania umowy; 

2) dostawa druga w ilości 6 szt.  – I kwartał 2022 r. 

2. W terminach wskazanych w ust. 1 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu poszczególne 

transze towaru do ZTUO - ul. Logistyczna 22, ostrów Grabowski, 70-608 Szczecin. 

3. Koszt transportu towaru na miejsce wskazane w ust. 2 obciąża w całości Wykonawcę. 

4. Wykonawca dostarczy towar bez wezwania Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia towaru wyłącznie w dni robocze tj. od 

poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00. 

6. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar po uprzednim potwierdzeniu terminu 

dostawy z upoważnionym pracownikiem Zamawiającego wskazanym w § 16. 

7. Zamawiający zobowiązuje się do rozładunku towaru. 

8. Odbiór poszczególnych transz towaru przez Zamawiającego nastąpi w miejscu, o którym 

mowa w ust. 2, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, podpisanego przez 

upoważnionych przedstawicieli obydwu Stron odrębnie dla każdej dostarczonej transzy 

towaru. 

9. Za dzień dostawy transzy uznawany będzie dzień dostarczenia towaru do siedziby 

Zamawiającego i dokonania odbioru ilościowego . Po dostarczeniu przedmiotu umowy, 

strony podpiszą protokół zdawczo – odbiorczy. podpisania protokołu odbioru 

ostatecznego bez zastrzeżeń (załącznik nr 2 do  umowy). 

10. Korzyści i ciężary związane z przedmiotem zamówienia oraz niebezpieczeństwo 

Komentarz [DH1]: Producent STEMM 
nie dostarcza dodatkowych dokumentów 
jakościowych do części zamiennych. 
Deklaracja CE wystawiona była na całe 
urządzenie a szczęki traktowane są jako 
części zamienne do których nie dostarczana 
jest deklaracja.  
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przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia przechodzą na 

Zamawiającego z chwilą jego dostarczenia do siedziby Zamawiającego.  odbioru t.j. z 

chwilą podpisania protokołu odbioru ostatecznego bez zastrzeżeń dla każdej transzy, o 

którym mowa w § 4 ust. 2. 

§ 4.  

Szczegółowe zasady odbioru towaru  

1. Strony, zgodnie ustalają, iż odbiór towaru odbywać się będzie dwuetapowo: 

1) odbiór ilościowy – bezpośrednio po rozładowaniu dostarczonych szczęk; 

2) odbiór ostateczny – w terminie 21 dni od dnia dokonania odbioru ilościowego,  

po dostarczeniu wymaganej dokumentacji jakościowej, o której mowa w § 2 ust. 1 

pkt. 3 umowy. 

2. Zamawiający w dniu dostarczenia transzy dokona tylko odbioru ilościowego, który 

polegać będzie na potwierdzeniu liczby dostarczonego towaru (załącznik nr 2 do 

umowy). Następnie, Zamawiający w terminie 7 dni dokona rozpakowania i oględzin 

towaru i stwierdzi czy odpowiada on umowie i nie posiada widocznych uszkodzeń. 

Stan towaru po rozpakowaniu stwierdzony będzie w protokole odbioru ostatecznego 

(załącznik nr 2 do umowy). Protokół podpisany przez Zamawiającego zostanie 

doręczony Wykonawcy w formie pisemnej niezwłocznie po dokonaniu odbioru.  

3. W przypadku ujawnienia, po rozpakowaniu i oględzinach rzeczy wchodzących w skład 

danej transzy, wad fizycznych Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć 

Zamawiającemu na swój koszt w terminie 21 dni od dnia Zawiadomienia Wykonawcy  

o wadach, towar wchodzący w skład danej transzy, zgodny z przedmiotem umowy  

i pozbawiony wad.  Jeżeli wymiana asortymentu niezgodnego z umową, wadliwego 

jakościowo lub dostarczenie brakujących towarów nie będzie możliwe w ww. terminie, 

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w tym w związku z brakami magazynowymi, 

Wykonawca wyznaczy inny termin wymiany lub dostarczenia towarów. 

4. W przypadku zdarzenia, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca zobowiązuje się  

w terminie wskazanym w ust. 3 na własny koszt odebrać od Zamawiającego towar 

posiadający wady. 

5. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę zgodnie z ust. 3 nowych rzeczy 

wchodzących w skład danej transzy zgodnych z umową i pozbawionych wad, 

Zamawiający ma prawo bez wezwania Wykonawcy do wykonania umowy, w terminie 

2114  dni odstąpić od umowy w części dotyczącej zakwestionowanego przedmiotu 

umowy. 

6. Termin 2114 dni, o którym mowa w ust. 5 liczony będzie od dnia upływu terminu na 

dostarczenia rzeczy wolnych od wad wskazanego w ust. 3.  

Sformatowano: Czcionka: (Domyślny)
Arial

Komentarz [DH2]: Brak dostawy 
dokumentacji jakościowej o której mowa w 
§2 ust. 1 pkt 3 
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7. Wskazane w ust. 1-6 postanowienia dotyczą każdej z transz wskazanych w § 3 ust. 1 

umowy. 

8. Bezpodstawna odmowa podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego przez 

Zamawiającego, upoważnia Wykonawcę do jednostronnego podpisania protokołu i 

wystawienia faktury, opiewającej na wynagrodzenia, zgodnie z §  8 i 9  niniejszej 

umowy.  

7.9.  

§ 5.  

Rękojmia za wady 

1. W przypadku istnienia wad rzeczy wchodzących w skład poszczególnych transz towaru, 

Wykonawca zobowiązany jest do wymiany rzeczy wadliwych na rzeczy wolne od wad 

lub usunięcia wad, w terminie nie dłuższym niż 21 dni w przypadku możliwości usunięcia 

wad oraz nie dłuższym niż 6 tygodni w przypadku konieczności wymiany rzeczy na 

wolne od wad licząc od dnia zawiadomienia Wykonawcy o wadach. 

2. W przypadku gdy Wykonawca przekroczy termin na usunięciu wad, o którym mowa  

w ust. 1, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w części obejmującej rzeczy 

wadliwe. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyny, o której mowa  

w zdaniu poprzedzającym, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kary umownej,  

o której mowa w § 13 ust.1 pkt 2. 

3. W przypadku gdy liczba rzeczy wadliwych w danej transzy towaru przekracza 20 % 

łącznej liczby rzeczy dostarczanych w danej transzy, Zamawiający może, według 

własnego uznania: 

1) w terminie 30 dni od daty wydania danej transzy towaru odstąpić od umowy co do 

całej danej transzy towaru, zachowując prawo do obciążenia Wykonawcy karą umowną 

za nienależyte wykonanie umowy w wysokości 20% wartości netto danej transzy towaru, 

ustalonej w oparciu o § 7 ust. 2 (tj. jako iloczynu ceny jednostkowej, o której mowa w § 7 

ust. 2, oraz liczby sztuk towaru, jakie miały zostać dostarczone przez Wykonawcę w 

danej transzy), bądź też; 

2) w terminie 30 dni od daty wydania danej transzy towaru odstąpić od umowy co do 

całej danej transzy towaru oraz pozostałych transz towaru, jakie mają zostać 

dostarczone, zachowując prawo do obciążenia Wykonawcy karą umowną za nienależyte 

wykonanie umowy w wysokości 20% wartości netto wszystkich transz towaru, co do 

których odnosi się odstąpienie, ustalonej w oparciu o § 7 ust. 2 (tj. jako iloczynu ceny 

jednostkowej, o której mowa w § 3 pkt 2, oraz liczby sztuk towaru, jakie miały zostać 

dostarczone przez Wykonawcę w transzach, do których odnosi się odstąpienie). 

Sformatowano: Kolor czcionki:
Czerwony

Komentarz [DH3]: Brak zgody na 
zapisy dot. możliwości rozwiązania umowy.  
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4.3. Kary umowne, o których mowa w pkt 2 i 3 nie wyłączają ani nie ograniczają 

możliwości dochodzenia przez Zamawiającego od Wykonawcy odszkodowania w 

wysokości przewyższającej zastrzeżone kary umowne, na zasadach ogólnych.  

§ 6. 

 Gwarancja jakości 

1. Wykonawca zapewnia, że towar jest wolny od wad fizycznych i spełnia wszystkie 

parametry oraz posiada wszystkie cechy wskazane w załączniku numer 1 do niniejszej 

umowy. 

1.2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne wynikające z naturalnego 

zużycia, spowodowane niewłaściwą eksploatacją (przeciążenie, używanie 

niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych), powstałe na skutek wprowadzenia 

modyfikacji lub napraw dokonanych bez zgody Wykonawcy, przez osoby nieuprawnione 

jak również w skutek celowego uszkodzenia.  

2.3. Wykonawca udziela Zamawiającemu 12 miesięcznej gwarancji jakości na dostarczony 

towar. Okres gwarancji rozpoczyna się z chwilą obustronnego podpisania Protokołu 

odbioru ostatecznego (załącznik nr 2) bez zastrzeżeń lub od dnia jednostronnego 

podpisania protokoły odbioru przez Wykonawcę, w warunkach § 4.ust.8 niniejszej 

Umowy.. 

3.4. W przypadku wystąpienia wady fizycznej rzeczy składających się na towar, 

uniemożliwiającej korzystanie z nich zgodnie z przeznaczeniem określonym w 

załączniku nr 1 do niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do naprawy lub 

wymiany wadliwych rzeczy na wolne od wad oraz pokrycia wszelkich kosztów, jakie 

wiążą się z naprawą lub wymianą wadliwych rzeczy. 

4.5. Wykonawca zobowiązuje się do naprawy lub wymiany towaru w okresie gwarancji na 

nowy lub wolny od wad w terminie 21 dni w przypadku możliwości usunięcia wad oraz 

nie dłuższym niż 6 tygodni w przypadku konieczności wymiany rzeczy na wolne od wad 

licząc od dnia zawiadomienia Wykonawcy o wadach. 

5.6. W przypadku gdy Wykonawca w ramach gwarancji dostarczy Zamawiającemu nowe 

rzeczy, termin gwarancji nie biegnie na nowo.  co do tych rzeczy biegnie na nowo od 

chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad. W pozostałych przypadkach termin gwarancji 

ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy Zamawiający nie mógł 

z niej korzystać. 

6.7. Upływ okresu gwarancji nie zwalnia Wykonawcy od wykonania obowiązków z tytułu 

gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomi go o wadzie w okresie gwarancji. 

7.8. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień 

z tytułu rękojmi za wady fizyczne. 

Sformatowano: Czcionka: (Domyślny)
Arial

Sformatowano: Czcionka: (Domyślny)
Arial, Kolor czcionki: Automatyczny
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§ 7.  

Postanowienia w zakresie wykrycia wad 

1. Postanowienia niniejszego paragrafu w zakresie wykrycia wad dotyczą zarówno rękojmi 

(§5 umowy) jak i gwarancji (§6 umowy).  

2.  W przypadku wykrycia wady przedmiotu Umowy, o którym mowa §1 Zamawiający 

zawiadamia o tym Wykonawcę e-mailem na adres ………………………………….. w 

terminie 7 od dnia wykrycia wady.  

3. W przypadku nieuzasadnionej odmowy usunięcia zgłoszonej wady, nieprzystąpienia 

Wykonawcy do usuwania wad lub ich nieusunięcia w wyznaczonym terminie 

Zamawiający może, na koszt i ryzyko Wykonawcy, usunąć wadę własnym staraniem lub 

zlecić jej usunięcie osobie trzeciej. 

4. Wszelkie koszty związane z dostarczeniem oraz towaru wolnego od wad, w tym koszty 

transportu, ponosi Wykonawca. 

§ 8.  

Wynagrodzenie 

1. Strony zgodnie oświadczają, że całkowita wartość wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy za realizację niniejszej umowy wyniesie:  

a. netto: ………… PLN (słownie: ……………….) powiększoną o podatek od towarów i 

usług VAT wg obowiązującej stawki w dacie zawarcia umowy, co łącznie wyniesie 

kwotę  

b. brutto: ………….PLN (słownie: …………………………..) 

2. Ceny jednostkowe za jedną sztukę szczęk – …………….. zł netto, powiększone o 

podatek VAT obowiązujący w dacie podpisania Umowy ……………….% 

3. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej 

oraz zgodnej z umową i obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w 

tym koszt sprzedaży, dostawy przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego.  

§ 9.  

Warunki i termin zapłaty 

1. Płatność będzie dokonana w dwóch częściach, po odbiorze ostatecznym tj. po 

podpisaniu protokołu odbioru ostatecznego każdej transzy towaru przez 

Zamawiającego lub jednostronnego podpisania protokoły odbioru przez 

Wykonawcę, w warunkach § 4.ust.8 niniejszej Umowy..  

2. Odbiór ostateczny transzy jest warunkiem przyjęcia przez niego faktury, stanowiącej 

podstawę do zapłaty ceny za towar wolny od wad. 
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3. Wykonawca wystawi fakturę, na podstawie której Zamawiający dokonana zapłaty ceny 

za towar.  

4. W treści wystawionej faktury Wykonawca powoła się na numer niniejszej umowy. 

5. Wartość netto danej faktury wystawionej przez Wykonawcę stanowić będzie iloczyn 

ceny wskazanej w § 8 ust. 2 oraz liczby sztuk towaru dostarczonego w danej transzy i 

odebranych protokołem odbioru ostatecznego przez Zamawiającego.  

6. W przypadku, gdy Zamawiający zgłosi zastrzeżenia dotyczące wadliwości 

poszczególnych rzeczy wchodzących w skład danej transzy towaru, płatność za te 

rzeczy nastąpi na podstawie odrębnej faktury wystawionej przez Wykonawcę nie 

wcześniej niż w dniu podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru ostatecznego 

dostarczonych przez Wykonawcę niewadliwych rzeczy, chyba że Zamawiający 

skorzystał z prawa odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 4 ust. 5. Postanowienia 

ust. 5 stosuje się odpowiednio.  

7. Wykonawca zobowiązany jest wskazać na fakturze rachunek bankowy do zapłaty 

figurujący w elektronicznym wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96 b ust. 1 

ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług. 

8. W przypadku, gdy przedmiot umowy stanowi usługa lub dostawa towarów, które ujęte 

będą w załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 

usług, wystawiona przez Wykonawcę faktura musi zawierać informacje „mechanizm 

podzielonej płatności”. 

9. Zapłata ceny nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści 

faktury, w terminie 30 dni od doręczenia na adres Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury. 

10. Strony ustalają, iż za dzień zapłaty ceny będą uznawać dzień obciążenia rachunku 

Zamawiającego. 

11. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT (NIP ……………) i 

upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez jego podpisu.  

12. Wykonawca oświadcza, że właściwym dla niego urzędem skarbowym jest ……………. 

w ………… ul. …………….. Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego, 

w terminie 7 dni, o zmianie urzędu skarbowego wskazanego w zdaniu poprzednim. 

13. Przelew wierzytelności przysługującej Wykonawcy wobec Zamawiającego może 

nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem 

nieważności. 

14. Zamawiający umożliwia Wykonawcy przesłanie ustrukturyzowanych faktur 

elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, zgodnie 

z zasadami określonymi w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r o elektronicznym 
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fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi 

oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tj. Dz. U. poz. 2191). 

§10.  

Split payment. Biała lista podatników 

a)     Płatności wynikające z umowy będą realizowane w mechanizmie podzielonej 

płatności (tzw. split payment), o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106), wyłącznie na wskazany przez 

Wykonawcę rachunek bankowy figurujący w wykazie podatników VAT prowadzonym 

przez właściwy organ administracji (tzw. biała lista podatników). Dotyczy to zarówno 

rachunków bankowych prowadzonych w walucie polskiej, jak i walucie obcej. 

b)     W przypadku niemożności dokonania płatności w sposób, o którym mowa w ust. 1, z 

uwagi na: 

1) brak na białej liście podatników wskazanego przez Wykonawcę numeru rachunku 

bankowego; 

2) brak wskazania przez Wykonawcę, jako właściwego do zapłaty części ceny brutto 

odpowiadającej VAT, numeru rachunku bankowego w walucie polskiej figurującego 

na białej liście podatników – w przypadku wskazania przez Wykonawcę do zapłaty 

ceny netto rachunku bankowego w walucie obcej 

– Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania płatności na rzecz Wykonawcy 

odpowiednio: wynagrodzenia lub części wynagrodzenia odpowiadającej VAT. 

3.   W przypadku, o którym mowa w ust. 2, płatność nastąpi nie później niż w terminie 7 dni 

roboczych od odpowiednio: 

1) dnia następnego po przekazaniu Zmawiającemu przez Wykonawcę informacji  

o pojawieniu się jego numeru rachunku bankowego na białej liście podatników; 

2) dnia następnego po wskazaniu Zamawiającemu przez Wykonawcę numeru rachunku 

bankowego w walucie polskiej figurującego na białej liście podatników. 

4.   Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 2, zwalnia Zamawiającego  

w szczególności od obowiązku zapłaty odsetek za zwłokę za okres pomiędzy ustalonym 

w Umowie terminem płatności a dniem zrealizowania przez Zamawiającego na rzecz 

Wykonawcy płatności, o których mowa w ust. 3. 

§11.  

Istotna zmiana postanowień umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany postanowień umowy w 

szczególności w przypadku: 
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1) gdy konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynikła z okoliczności, których nie 

można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, lub zmiana ta jest korzystna dla 

Zamawiającego. 

2) zmian w przepisach prawa, które weszły w życie po podpisaniu umowy, a mających 

wpływ na sposób lub termin jej wykonania; 

3) konieczności zrealizowania umowy w sposób inny niż przewidziano – gdyby 

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym 

wykonaniem umowy; 

4) zaistnienia siły wyższej. 

2. Jeżeli nie wskazano inaczej, podstawą do wprowadzenia zmian w umowie, będzie 

pisemny wniosek Strony zainteresowanej zmianą umowy do drugiej Strony, wraz z 

udokumentowaniem okoliczności uzasadniających konieczność wprowadzenia zmiany w 

umowie.  

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają aneksu w formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§ 12.  

Siła wyższa 

a) Siła wyższa oznacza  takie przypadki lub zdarzenia, które są poza kontrolą i nie są 

zawinione przez żadną ze Stron, których nie można przewidzieć ani uniknąć, a które 

zaistnieją po wejściu umowy w życie i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań 

umownych.  

b) Za siłę wyższą uznaje się w szczególności: 

a. wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne, inwazje, działania 

wrogów zewnętrznych, mobilizacje, rekwizycje lub embarga; 

b. promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa 

jądrowego lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych 

toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości 

wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników; 

c. rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa;  

d. trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne klęski żywiołowe (ogłoszone przez 

stosowne władze);  

e. stan pandemii, stan epidemii, bądź stan zagrożenia pandemią lub epidemią- 

ogłoszony przez stosowne władze. 

3. Wystąpienie i zakończenie zdarzeń powodujących siłę wyższą, zakomunikowane 

zostanie Stronie drugiej natychmiast, nie później jednak niż w ciągu 3 dni. 
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4. Strona informująca o zaistnieniu siły wyższej jest zobowiązana określić zdarzenie, jego 

przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji umowy. 

5. Strona, która przekazała pisemne powiadomienie będzie zwolniona ze zobowiązań lub 

dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie i jego 

skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony o czas 

trwania zdarzenia i / lub jego skutków uprzednio wymienionych.  

6. Strona dotknięta działaniem siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla 

zminimalizowania jej skutków i wznowi realizację umowy niezwłocznie jak tylko będzie 

to możliwe. 

7. Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron nie 

może żądać odszkodowania, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód nią 

spowodowanych. 

8. Czas trwania siły wyższej jest czasem zawieszenia umowy. Jeżeli zawieszenie trwa 

dłużej niż 90 dni i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia, to każda 

ze Stron ma prawo wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstąpieniu od 

umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

§ 13.  

Ubezpieczenie 

1) Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć, najpóźniej w dniu podpisania umowy, polisę 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z realizacją 

zadania określonego w Umowie, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 500.000,00  

(słownie: pięćset tysięcy złotychdwa miliony) PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie 

ubezpieczenia spełniającą poniższe warunki: 

1. Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową 

osób objętych ubezpieczeniem, w tym także przypadek zbiegu roszczeń ze 

wskazanych reżimów odpowiedzialności, za szkody na osobie lub w mieniu. 

Ubezpieczenie obejmuje szkody oraz ich następstwa, w tym utracone korzyści, które 

poszkodowany mógłby uzyskać, gdyby szkody mu nie wyrządzono. Zakresem 

ubezpieczenia objęte są także szkody wyrządzone na skutek rażącego niedbalstwa. 

2) Udziały własne, franszyzy i wyłączenia odpowiedzialności dopuszczalne są jedynie w 

zakresie zgodnym z aktualną dobrą praktyką rynkową, uwzględniającą należyte 

zabezpieczenie interesów Zamawiającego. 

3) Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia udziałów własnych, franszyz, a także 

wyczerpanych limitów odpowiedzialności do pełnej kwoty roszczenia poszkodowanego 

lub likwidacji zaistniałej szkody. 
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4) Wymóg zawarcia umowy ubezpieczenia będzie uważany za spełniony, jeśli Wykonawca, 

najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłoży polisę ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej, zgodnie z zakresem realizowanego kontraktu. Wykonawca przedłoży polisę 

wraz z potwierdzeniem opłacenia wymagalnych rat składek. 

5) Wykonawcy zobowiązany jest do utrzymania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, 

spełniającego wyżej wymienione warunki, przez cały okres realizacji zadania. 

Jednocześnie w przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej w trakcie realizacji zadania, Wykonawca zobowiązany jest nie później niż 7 dni 

przed wygaśnięciem okresu ubezpieczenia przedłożyć Zamawiającemu, polisę 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na kolejny okres. Na każde żądanie 

Zamawiającego Wykonawca przedłoży potwierdzenia opłacenia wszystkich 

wymagalnych składek ubezpieczeniowych. 

 

§ 14.  

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

1) za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu towaru w terminach wskazanych w § 3 - w 

wysokości 0,25% ceny netto transzy, których dotyczy zwłoki; 

2) za każdy dzień zwłoki w wymianie towaru na wolny od wad, nowy i zgodny z umową 

zgodnie z § 5 ust. 9 – w wysokości 0,25% wynagrodzenia transzy, których dotyczy 

zwłoki; 

3) za każdy dzień zwłoki w wymianie towaru na wolny od wad w ramach gwarancji – w 

wysokości 0,25% wynagrodzenia transzy wadliwych; 

4) W przypadku wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 10% wartości netto z § 7 ust. 1 umowy.  

2. Podstawą do ustalenia wysokości kary umownej są ceny jednostkowe netto wskazane w 

§ 7 umowy.  

3. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do odszkodowania przewyższającego kary 

umowne. 

4. Kary umowne są niezależne od siebie i kumulują się. 

5. Okoliczność odstąpienia od umowy nie ma wpływu na możliwość dochodzenia kar 

umownych i odszkodowania przewyższającego te kary. 

6. Zamawiający może potrącić karę umowną, odszkodowanie oraz koszty wymiany towaru 

z ceny należnej Wykonawcy. 
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7. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej kary umowne, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. 

 

§15.  

Rozwiązanie umowy 

a) Dopuszcza się rozwiązanie umowy w każdym czasie za pisemnym porozumieniem 

Stron.  

b) Zamawiający może wypowiedzieć umowę w przypadkach przewidzianych prawem oraz 

w przypadku: 

a. niedostarczenia wymaganej ilości dostaw zgodnie z umową przez 21 siedem 

kolejnych dni roboczych po upływie terminów, o których mowa w § 3; 

b. za odmowę wymiany towaru na wolny od wad, nowy i zgodny z umową zgodnie z § 

4 ust. 3; 

c. za odmowę wymiany towaru na wolny od wad w ramach gwarancji; 

d. gdy żądanie wymiany towaru będzie dotyczyć ponad 20% wykonanych dostaw lub 

będzie dotyczyć ponad 20% wartości wykonanych dostaw, 

e.d. gdy wobec Wykonawcy zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne lub 

Wykonawca zawiesi działalność; 

f.e. gdy naliczone Wykonawcy kary umowne osiągną łącznie 20 % wartości netto z § 8 

ust. 1 umowy; 

g.f. wykonywania przedmiotu umowy w sposób niezgodny z umową, pomimo wezwania 

Wykonawcy przez Zamawiającego do prawidłowego wykonywania umowy. 

c) Wykonawca może wypowiedzieć umowę w przypadku zwłoki Zamawiającego w zapłacie 

wynagrodzenia przekraczającej 30 dni, pomimo wyznaczenia Zamawiającemu przez 

Wykonawcę dodatkowego terminu zapłaty, wynoszącego co najmniej 14 dni. 

d) Wypowiedzenie umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawiera 

uzasadnienie. 

e) Wypowiedzenie umowy w przypadkach, o których stanowi ust. 2 i 3 nastąpi w ciągu 30 

dni od dnia, w którym powstała przyczyna wypowiedzenia i następuje bez zachowania 

okresu wypowiedzenia.  

f) Wykonawcy, w przypadku wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne 

roszczenia z tytułu zwrotu nakładów poniesionych z tytułu realizacji umowy ani z tytułu 

Komentarz [DH4]: brak zgody.  
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utraconego wynagrodzenia. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wyłącznie za dostawy  

transz wolnych od wad wykonane do momentu wypowiedzenia. 

f) W przypadku odstąpienia od umowy z jakiejkolwiek przyczyny, prace wykonane przez 

Wykonawcę zostaną rozliczone i zapłacone przez Zamawiającego proporcjonalnie do 

zakresu wykonanych prac w chwili złożenia oświadczenia o odstąpieniu. 

  

 

§16.  

Sposób komunikacji między stronami 

1. Do bieżącej współpracy w sprawach związanych z wykonywaniem umowy, w tym do 

podpisywania protokołu odbioru zamówienia upoważnieni są:  

1. ze strony Zamawiającego: ………………, tel. …………………..  

2. ze strony Wykonawcy: …………………….,  tel. ………………….. 

2. Zmiana osób i danych wskazanych w ust. 1 następuje poprzez pisemne powiadomienie 

drugiej Strony i nie stanowi zmiany treści umowy w rozumieniu § 10.  

 

§17.  

Postanowienia końcowe 

4. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego.  

5. Spory powstałe w związku z wykonywaniem umowy Strony zgodnie poddają 

rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.   

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 

7. Integralną częścią umowy jest:  

1. Załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia. 

2. Załącznik nr 2: Wzór protokołu odbioru. 

Zamawiający Wykonawca 

 

…………………………………….. 

 

……………………………………….. 
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