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UMOWA NR________________ 

 

zawarta w dniu [-] r. w Ostródzie pomiędzy: 
 

Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. z siedzibą w Rudnie (14-

100 Ostróda) Rudno 17, adres biura: ul. Czarnieckiego 28, 14-100 Ostróda, wpisanym do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII 
Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000311869, NIP: 741-207-49-97, REGON: 280320880, kapitał 
zakładowy 35.637.700,00 złotych, reprezentowanym przez: Pana  Leszka Waldemara Rochowicza – Prezesa 

Zarządu, zwanym dalej: Zamawiającym 

a 

…………………….. z  siedzibą w  ……………………, wpisanym  do  Rejestru  Przedsiębiorców  
Krajowego  Rejestru  Sądowego prowadzonego  przez Sąd Rejonowy …………., …… Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ………………, NIP………………., 
REGON, kapitał zakładowy: …………………. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

…………………………….  
 

 

§ 1. 
1. Przedmiotem umowy jest dostawa przez Wykonawcę jednej sztuki fabrycznie nowej tokarki (dalej: 

Tokarka). 

2. Dostarczona przez Wykonawcę Tokarka musi być w pełni sprawna, kompletna oraz spełniać 
wymagania, wyposażenie i parametry techniczne, jakościowe, użytkowe w zakresie szczegółowo 
określonym w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), który stanowi załącznik nr 1 do umowy i jej 
integralną część. 

3. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się: 
1) dostarczyć do siedziby Zamawiającego, wydać oraz przenieść na rzecz Zamawiającego własność 

Tokarki wraz z kompletnymi dokumentami szczegółowo określonymi w OPZ,  

2) dokonać rozruchu Tokarki w miejscu dostawy w obecności przedstawicieli Zamawiającego w celu 

sprawdzenia prawidłowości jej działania, 
3) udzielić Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczoną Tokarkę, na warunkach opisanych w  

OPZ i Umowie, 

 

zaś Zamawiający zobowiązuje się odebrać Tokarkę i zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie zgodnie z § 7 ust. 
1, na warunkach określonych w Umowie.  
 

 

§ 2. 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy terminowo i z należytą starannością 

wymaganą przy tego rodzaju działalności gospodarczej jaką prowadzi. 
2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę fachową i dysponuje niezbędnymi informacjami oraz 

pozwoleniami wymaganymi przez przepisy prawa w dziedzinach związanych z wykonaniem 
przedmiotu umowy, a także dysponuje odpowiednim personelem i środkami gwarantującymi 
profesjonalną realizację Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że jest właścicielem Tokarki posiada prawo swobodnego 

dysponowania, a Tokarka nie jest dotknięta żadną wadą fizyczną (konstrukcyjną, materiałową lub 
wykonawczą) lub wadą prawną, w szczególności nie jest obciążona prawami osób trzecich. Wykonawca 
oświadcza także, że brak jest jakichkolwiek innych okoliczności mogących ograniczyć prawa 
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Zamawiającego wynikające z Umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie wady fizyczne i 
prawne Tokarki. 

4. Wykonawca oświadcza Zamawiającemu, że dostarczona przez niego Tokarka jest fabrycznie nowa 

(nieużywana) i  pochodzi z produkcji seryjnej.  

5. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że Tokarka jest zbudowana i wyposażona w sposób odpowiadający 
obowiązującym standardom i normom technicznym przyjętym dla tego rodzaju urządzeń oraz posiada 

deklaracje zgodności produktu pod względem jakości z wymaganiami polskich i unijnych norm, 
posiada wymagane certyfikaty, warunkujące dopuszczenie do obrotu prawnego i używania na terenie 
Unii Europejskiej (należy dostarczyć świadectwo zgodności CE lub deklarację zgodności z CE 
wystawioną przez producenta), a ponadto spełnia wszystkie wymogi ujęte w OPZ oraz w ofercie 

Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 2 do Umowy i jej integralną część. 

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność parametrów technicznych i jakościowych oraz 
wyposażenia dostarczonej Tokarki z parametrami technicznymi i jakościowymi oraz wyposażeniem z 
opisanym w OPZ  i podanym w ofercie Wykonawcy 

 

§ 3. 
1. Wykonawca własnym transportem, na własny koszt i ryzyko dostarczy Tokarkę do siedziby 

Zamawiającego, tj. Rudno 17, 14-100 Ostróda (dalej siedziba Zamawiającego), w tym zapewni jego 
załadunek, prawidłowy transport (zgodny z przepisami prawa, w tym ubezpieczy na czas transportu i 
poniesie wszelkie inne opłaty związane z transportem), dokona tam jego rozładunku ze środka 
transportu i rozruchu, w obecności przedstawicieli Zamawiającego w celu sprawdzenia prawidłowości 
działania. Wykonawca ponosi wszelkie ryzyka związane z uszkodzeniem, utratą, zniszczeniem Tokarki 

do czasu jego przeniesienie jej własności na Zamawiającego.  
2. Wykonawca wraz ze Tokarką wyda Zamawiającemu sporządzone w języku polskim lub 

przetłumaczone na język polski dokumenty pozwalające Zamawiającemu na korzystanie z niej zgodnie 

z prawem oraz z jej technicznym i gospodarczym przeznaczeniem. Wykonawca wraz  

z dostawą Tokarki zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu sporządzone w języku polskim lub 
przetłumaczone na język polski następujące dokumenty: 

1) świadectwo zgodności CE lub deklaracja zgodności WE lub certyfikat zgodności z Normą 
wystawioną przez producenta, 

2) dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) i instrukcja obsługi maszyny w języku polskim, 
3) katalog części zamiennych, 
4) dokument gwarancyjny z książką serwisową (karta lub książka gwarancyjna), 
5) warunki serwisowania gwarancyjnego, 

6) inne wymagane prawem dokumenty. 

Wydanie Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim zostanie potwierdzone 
przez Zamawiającego w treści protokołu zdawczo-odbiorczego dostarczonego Tokarki, o którym 
mowa w § 4 ust. 10. 

3. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego za pośrednictwem e-maila [-] z wyprzedzeniem co najmniej 3 

dni roboczych o gotowości Wykonawcy do dostarczenia Tokarki i o planowanym terminie jej 

dostarczeniu do siedziby Zamawiającego. Za dni robocze uznaje się dni i godziny pracy 
Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w 
godzinach od 7:00 do 15:00. 

 

 

 

 

§ 4. 
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1. Czynności odbioru Tokarki będą realizowane w siedzibie Zamawiającego przez upoważnionych 
przedstawicieli Stron w terminie 3 dni roboczych od otrzymania przez Zamawiającego zawiadomienia, 
o którym mowa  w § 3 ust 4.   

2. W ramach czynności odbioru Zamawiający sprawdzi stan dostarczonej Tokarki, w tym zgodność jej 

parametrów technicznych, jakościowych oraz wyposażenia z wymaganiami określonym OPZ i 

podanymi w ofercie Wykonawcy, a także kompletność dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 3. 
Poprzez sprawdzenie stanu dostarczonego Tokarki rozumie się m.in. próby odbiorowe, testy 
sprawności, próby eksploatacyjne, badania kontrolne, przy czym może to polegać na sprawdzeniu 
wszystkich lub wybiórczo wybranych elementów Tokarki lub sprawdzeniu dokonanym zgodnie z 

możliwościami do zastosowania norm technicznych. Próby, o których mowa zostaną przeprowadzone 
w miejscu dostawy. 

3. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru w przypadku, gdy dostarczony Tokarka nie spełnia 
parametrów technicznych, jakościowych lub nie ma wyposażenia określonych w OPZ lub podanych w 

ofercie Wykonawcy lub Wykonawca nie dostarczy wraz ze Tokarką kompletu wymaganych 

dokumentów, o których mowa w § 3  ust. 3. 
4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady Tokarki, niekompletność dokumentów, o 

których mowa w § 3 ust. 3 lub niezgodności parametrów technicznych, jakościowych lub wyposażenia 
Tokarki z opisanymi w OPZ lub w ofercie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługiwać będą 
następujące uprawnienia: 

1) jeżeli parametry dostarczonej Tokarki będą niezgodne z opisanymi OPZ lub w ofercie Wykonawcy, 

Zamawiający odmówi jej odbioru  i będzie żądał wydania mu Tokarki o parametrach technicznych, 

jakościowych oraz wyposażeniu - zgodnych z opisanymi w OPZ i w ofercie Wykonawcy, na koszt 

Wykonawcy, w zakreślonym przez Zamawiającego terminie, 
2) jeżeli wraz z dostarczoną Tokarką nie zostanie dostarczony komplet dokumentów, o których mowa 

w § 3 ust. 3, Zamawiający może odmówić odbioru Tokarki do czasu dostarczenia brakujących 
dokumentów, zakreślając jednocześnie Wykonawcy termin na dokonanie tej czynności, 

3) jeżeli wady Tokarki uniemożliwiają jej użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 
odmówi jej odbioru  i będzie żądał wydania Tokarki bez wad, na koszt Wykonawcy, w zakreślonym 
przez Zamawiającego  terminie,  

4) jeżeli wady Tokarki nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić jego odbioru do czasu ich 
usunięcia, zakreślając jednocześnie Wykonawcy termin na dokonanie tej czynności. 

5. Odmowa odbioru Tokarki przez Zamawiającego z powodu zaistnienia którejkolwiek  z okoliczności 
określonych w ust. 3 i 4 nie przedłuża terminu wykonania Umowy.  

6. Stwierdzone w toku czynności odbioru wady Tokarki, niekompletność dokumentów, o których mowa 
w § 3 ust. 3 lub niezgodności parametrów technicznych, jakościowych lub wyposażenia Tokarki z 

opisanymi w OPZ  lub w ofercie Wykonawcy, będą spisane przez Strony w protokole niezgodności 
wraz z terminem wyznaczonym przez Zamawiającego na ich usunięcie przez Wykonawcę nie dłuższym 
jednak niż 7 dni roboczych. 

7. W terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 6 Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad Tokarki, 

dostarczenia Tokarki bez wad lub o parametrach technicznych, jakościowych/wyposażeniu zgodnych 
z opisanymi w OPZ lub w ofercie Wykonawcy lub dostarczenia brakujących dokumentów, o których 
mowa w § 3 ust. 3, oraz do powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego w trybie opisanym w § 3 ust. 
4.  

8. W przypadku niewydania Zamawiającemu Tokarki bez wad, nie dostarczenia Tokarki o parametrach 

technicznych, jakościowych /wyposażeniu zgodnych z opisanymi w OPZ lub w ofercie Wykonawcy, 

nie usunięcia wad Tokarki lub nie dostarczenia brakujących dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 
3, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 6, Zamawiającemu przysługuje prawo 
odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy z zachowaniem prawa do naliczenia kar umownych 
wynikających z § 8 ust. 1 pkt 6.  
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9. Dokumentem potwierdzającym prawidłowe wykonanie dostawy Tokarki będzie podpisany przez 
Strony bez zastrzeżeń pisemny protokół zdawczo-odbiorczy dostarczonej Tokarki  potwierdzający 
prawidłowe wykonanie umowy, tj., że:  

1) Tokarka nie zawiera wad oraz spełnia wszystkie wymagania w zakresie parametrów/wyposażenia 
opisanych w OPZ i w ofercie Wykonawcy, 

2) Tokarka został wydany Zamawiającemu wraz ze wszystkimi dokumentami, o których mowa w § 3 
ust. 3. 

 

§ 5. 
1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się do 1 (jednego) miesiąca od dnia zawarcia umowy. 

2. Umowę uważa się za wykonaną z chwilą podpisania przez Strony bez zastrzeżeń protokołu zdawczo-

odbiorczego dostarczonej Tokarki, o którym mowa w § 4 ust. 10. Z tą samą chwilą nastąpi przeniesienie 
własności Tokarki na Zamawiającego. 

 

§ 6. 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na dostarczony w ramach Umowy Tokarka gwarancji na warunkach 

opisanych w OPZ i w złożonej ofercie, na okres  [-] miesięcy licząc od dnia podpisania przez Strony bez 
zastrzeżeń protokołu zdawczo-odbiorczego dostarczonej Tokarki, o którym mowa w § 4 ust. 10. 

2. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń Tokarki powstałych w wyniku jej niewłaściwego użytkowania, 
wypadków, przeróbek lub konserwacji/użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi i konserwacji. 

3.  W ramach gwarancji Wykonawca zapewni minimum jeden bezpłatny przegląd okresowy - na koniec 1 

roku eksploatacji Tokarki. W ramach tego przeglądu Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z 
jego wykonaniem, w szczególności: koszty dojazdu serwisu i ew. noclegu do i z siedziby Zamawiającego, 

koszty robocizny, koszty materiałów do naprawy, koszty części zamiennych i podzespołów (wyłącznie 
oryginalne i fabrycznie nowe), koszty wymiany materiałów eksploatacyjnych, które muszą być 
wymienione zgodnie z zaleceniami producenta Tokarki. 

4. W ramach gwarancji Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny obejmujący bezpłatne usuwanie wszelkich 
zaistniałych wad i usterek Tokarki, tj. bezpłatną naprawę lub wymianę - według wyboru Zamawiającego: 
podzespołów, elementów wyposażenia, części, które w okresie gwarancji okażą się wadliwe, tj. 
niepełnowartościowe lub uszkodzone na skutek zastosowania wadliwych materiałów, błędnej 
konstrukcji, niepełnej sprawności, wadliwego wykonania lub z innych przyczyn. Gwarancją objęte są 
wady Tokarki wynikające z wad materiałowych, konstrukcyjnych i/lub wad produkcyjnych. 

5. W odniesieniu do wymienionych lub naprawionych części lub podzespołów Tokarki, itp. termin 

gwarancji biegnie na nowo od chwili dokonania skutecznej naprawy lub zakończenia wymiany.  
6. Naprawy Tokarki w ramach gwarancji wykonywane będą w siedzibie Zamawiającego. Koszty dojazdu 

do i z siedziby Zamawiającego, koszty robocizny, koszty materiałów do naprawy, koszty części 
zamiennych i podzespołów (wyłącznie oryginalne i fabrycznie nowe), koszty transportu oraz wszelkie 
inne koszty związane wykonaniem napraw Tokarki w ramach gwarancji jakości obciążają Wykonawcę. 

7. Czas reakcji, tj. czas przyjazdu serwisu Wykonawcy do siedziby Zamawiającego i rozpoczęcia prac dot. 
usuwania wad/usterek Tokarki nie może być dłuższy niż 3  (trzy) dni robocze od dnia zgłoszenia awarii 
przez Zamawiającego na adres poczty elektronicznej Wykonawcy: [-]. 

8. Z zastrzeżeniem ust. 9 czas naprawy Tokarki nie przekroczy 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii 
przez Zamawiającego w sposób określony w ust. 7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad/usterek Tokarki  

w tym terminie, Zamawiający może dokonać jego naprawy samodzielnie lub zlecić jej wykonanie osobie 
trzeciej - na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

9. Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny na obsługę i naprawę Tokarki, a także dostawę 
części i materiałów eksploatacyjnych. Serwis ten musi znajdować się na terenie Polski. Przez 

autoryzowany serwis rozumie się dostęp do stacji serwisowej (lub mobilnego serwisanta) autoryzowanej 
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przez producenta Tokarki, zdolnej do dokonania napraw wszelkich możliwych uszkodzeń Tokarki. 

10.  Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania z 
uprawnień dotyczących rękojmi za wady zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. 

 

§ 7. 
1. Za wykonanie Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy zgodnie z ofertą wynagrodzenie w wysokości 

[-] zł brutto (słownie:[-]), w tym należny podatek od towarów i usług VAT zgodnie z obowiązującymi 
przepisami w wysokości [-] zł. Wynagrodzenie to płatne będzie na podstawie faktury wystawionej przez 

Wykonawcę, przelewem na wskazany w tej fakturze numer rachunku bankowego. 
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest rozumiane jako cena stała (wynagrodzenie ryczałtowe), nie 

podlegająca zmianom i obejmująca wszelkie koszty nawet niewyszczególnionych w OPZ, ofercie 

Wykonawcy  i Umowie, które są niezbędne do prawidłowego i należytego wykonania przedmiotu 
umowy, w tym koszty transportu, załadunku, wyładunku i rozruchu Tokarki, koszty dostarczenia 

dokumentacji Tokarki zgodnie z Umową, koszty przeszkolenia pracowników Zamawiającego, koszty 
związane z udzieloną gwarancją, a także opłaty i podatki, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów 
przedmiot umowy podlega obciążeniu tymi opłatami i podatkami. 

3. Podstawą do dostarczenia do siedziby Zamawiającego faktury VAT przez Wykonawcę i do zapłaty 
wynagrodzenia przez Zamawiającego będzie podpisany przez Strony bez zastrzeżeń protokołu zdawczo-

odbiorczego dostarczonego Tokarki, o którym mowa w § 4 ust. 10. Dostarczenie faktury 
Zamawiającemu bez tego protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego bez zastrzeżeń przez Strony nie 
rozpoczyna biegu terminu jej płatności. 

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia prawidłowo 
wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego Wykonawcy wskazane na fakturze.  

5. Strony ustalają, że termin zapłaty faktury obejmującej wynagrodzenie jest tożsamy z terminem obciążenia 
rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Zamawiający wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, płatność faktury - w całości lub w części – w 

przypadku niewywiązania się Wykonawcy z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z Umowy. W 
takim przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki za opóźnienie. 

 

 

§ 8. 
1. Wykonawca za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy zapłaci Zamawiającemu następujące 

kary umowne: 

1) w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 5 ust. 
1 - w wysokości 0,003 % wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 

2) w przypadku Wykonawcy zwłoki w usunięciu stwierdzonych przy odbiorze wad Tokarki lub 

opóźnienia w dostarczeniu Tokarki o parametrach technicznych, jakościowych lub wyposażeniu 
zgodnych z opisanymi w OPZ lub w ofercie Wykonawcy w terminie określonym zgodnie z § 4 ust. 6 
- w wysokości 0,004 % wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 

3) w przypadku Wykonawcy zwłoki w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 3 -  

w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki, 
4) w przypadku zwłoki Wykonawcy w zakresie czasu reakcji, o którym mowa w § 6 ust. 7 -  

w wysokości 0,001 % wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 
5) w przypadku zwłoki Wykonawcy w dokonaniu naprawy gwarancyjnej Tokarki w termie określonym 

w § 6 ust. 8 - w wysokości 0,002 % wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 
6) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy - w wysokości 10 % 

wynagrodzenia określonego w § 7 ust.1, 
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7) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niedotyczących Zamawiającego  
- w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar na rachunek Zamawiającego w ciągu 7 dni od dnia wysłania 
przez Zamawiającego skanu noty księgowej pocztą elektroniczną na adres e-mail: [-] pod warunkiem 

nadania noty także przesyłką poleconą na adres Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie 
informować Zamawiającego o każdej zmianie adresu poczty elektronicznej. W przypadku braku 

zawiadomienia o zmianie adresu notę wysłaną na poprzedni adres e-mail uznaje się za doręczoną.  
3. W przypadku braku zapłaty w terminie wskazanym w ust. 2, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie 

naliczonych kar umownych z należnego wynagrodzenia. 
4. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty kary  

z wynagrodzenia Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy lub 
innych zobowiązań wynikających z Umowy. 

5. Kary umowne podlegają sumowaniu, są niezależne od siebie i należą się Zamawiającemu w pełnej 
wysokości nawet w przypadku, gdy z powodu jednego zdarzenia została naliczona więcej niż jedna kara 
umowna. 

6. W sytuacji, gdy kary umowne, przewidziane w ust. 1, nie pokryją szkody, Zamawiającemu przysługuje 
prawo dochodzenia od Wykonawcy roszczeń na zasadach ogólnych. 

7. Łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia należnego Wykonawcy z 
tytułu niniejszej umowy określonego w § 7 ust.1. 

 

§ 9. 
1. Zamawiający może odstąpić od Umowy na podstawie jednostronnego oświadczenia woli złożonego 

Wykonawcy w przypadkach określonych w Umowie oraz w przepisach obowiązującego prawa. 

2. W przypadku zaistnienia 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 istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający, może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części Umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy ze skutkiem 
natychmiastowym na podstawie jednostronnego oświadczenia woli złożonego Wykonawcy  
w terminie do 14 dni licząc od dnia rażącego naruszenia przez Wykonawcę obowiązków wynikających 
z Umowy, przez które rozumie się: 
1) zwłokę Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczającą 7 dni kalendarzowych licząc 

od terminu określonego w § 5 ust. 1, 
2) bezskuteczny upływ terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego w protokole 

niezgodności zgodnie z § 4 ust. 6, 
3) powierzenie przez Wykonawcę wykonanie przedmiotu umowy innej osobie bez zgody 

Zamawiającego. 
4. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i wymaga uzasadnienia. 
5. W przypadku odstąpienia od Umowy Zamawiający nie traci uprawnienia do naliczenia Wykonawcy kar 

umownych należnych z tytułu tego odstąpienia. 

 

§ 10. 
1. Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo w realizacji części przedmiotu umowy. 
2. Wykonawca powierza następującym Podwykonawcą wykonanie części przedmiotu umowy w zakresie 

wskazanym w ofercie Wykonawcy tj. : 

1) zakres części umowy: [-] - [-] nazwa albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcy  

i osób do kontaktu z nim, 
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3. Podwykonawca zobowiązany jest realizować powierzoną mu cześć przedmiot umowy na takich 
warunkach, na jakich Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot umowy. 

4. Wykonawca wykonujący przedmiot umowy przy udziale podwykonawcy/ów ponosi pełną 
odpowiedzialność za ich działanie lub zaniechanie działania, jak za działania lub zaniechania własne. 

5. Dopuszcza się zmianę lub rezygnację przez Wykonawcę z Podwykonawcy.  
6. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych,  o których mowa w ust. 2, w 

trakcie realizacji umowy, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w 
późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części umowy.  

7. Wprowadzenie nowego Podwykonawcy lub zmiana Podwykonawcy wymienionego w ust. 2, musi być 
uzasadniona na piśmie. Zmiany w tym zakresie wprowadzone zostaną pisemnym aneksem do umowy.   
 

 

/Wykonawca nie powierza Podwykonawcy wykonania żadnej części umowy/* 

 

§ 11.  

1. Zmiana Umowy możliwa jest jedynie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do 

treści oferty Wykonawcy w następujących przypadkach i na określonych warunkach:  
1) w razie urzędowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), jeżeli ta zmiana powodować 

będzie zwiększenie lub zmniejszenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy –  

w takim wypadku dopuszcza się odpowiednio zwiększenie lub zmniejszenie wynagrodzenia 
Wykonawcy o różnicę w kwocie podatku VAT, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje 
niezmienne, 

2) w razie zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację przedmiotu umowy lub świadczenia Stron - w takim wypadku dopuszcza się zmianę 
Umowy w zakresie wynikającym z tych przepisów prawa, 

3) w razie zaistnienia, po zawarciu Umowy, przypadku siły wyższej, przez którą należy rozumieć 
zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od Stron, którego nie mogły przewidzieć przy 
zawieraniu Umowy, oraz którego Strony nie mogły uniknąć, ani któremu nie mogły zapobiec przy 
zachowaniu należytej staranności. Za siłę wyższą, warunkującą zmianę Umowy, uważać się będzie 
w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, 

działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii 
elektrycznej - w takim wypadku dopuszcza się przedłużenie terminu wykonania Umowy o okres 
odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu wykonania Umowy z powodu siły wyższej, 

4) w razie, gdy po zawarciu Umowy zaistnieje przyczyna niezależna od Zamawiającego lub 
Wykonawcy wpływająca na uzasadnioną konieczność zmiany pierwotnego terminu wykonania 
Umowy – w takim wypadku dopuszcza się przedłużenie terminu wykonania Umowy o okres 

odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu wykonania Umowy z tego powodu, 
5) w razie zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej w treści Umowy, 
6) w razie zmiany podwykonawcy – na warunkach określonych w § 10. 

6. Dopuszczalne są zmiany Umowy, które będą korzystne dla Zamawiającego, a które nie będą wykraczać 
poza treść oferty Wykonawcy, a zmiany nie będą istotne zgodnie z zapisami art. 454 ustawy PZP. 

7. Wniosek którejkolwiek ze Stron o zmianę Umowy wymaga dla swej skuteczności złożenia go  
w formie pisemnej drugiej Stronie wraz ze wskazaniem i uzasadnieniem okoliczności oraz podstaw 
prawnych uprawniających dokonania tej zmiany.  

8. Ustala się, iż nie stanowi istotnej zmiany Umowy w rozumieniu art. 454 ustawy PZP: 

1) zmiana danych adresowych Wykonawcy lub Zamawiającego (tj. np. zmiana siedziby, adresu, 
nazwy), 

2) zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy, 
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3) zmiany będące następstwem sukcesji uniwersalnej jednej ze Stron. 

 

§ 12. 
 

1. Przy wykonaniu Umowy Strony zobowiązane są do ścisłej współpracy i niezwłocznego informowania 
się wzajemnie o wszelkich trudnościach, zmianach lub opóźnieniach w dostawie Tokarki. 

2. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie realizacji Umowy:    
1) ze strony Wykonawcy jest -  [-] tel. [-]; 

2) ze strony Zamawiającego jest - [-], tel. [-].  

3. Osoby wymienione w ust. 2 są uprawnione do udzielania koniecznych informacji oraz podpisywania 
dokumentów związanych z realizacją Umowy, w tym w ramach odbioru Tokarki,  

z wyjątkiem aneksów do Umowy, a także do podejmowania innych działań koniecznych do 
prawidłowego wykonywania Umowy. 

4. O zmianie osób, o których mowa w ust. 2, Strony będą się informować pisemnie pod rygorem 
bezskuteczności. Zmiana ta nie powoduje zmiany Umowy.  

 

§ 13. 

1. Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie całości bądź części praw lub obowiązków 
wynikających z Umowy, z zastrzeżeniem § 10. 

2. Wyłącza się możliwość przeniesienia przez Wykonawcę wierzytelności z tytułu należnego mu 
wynagrodzenia bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 15. 
W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie postanowienia OPZ i oferta Wykonawcy,  

a także przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności ustawy Kodeks cywilny i inne 
obowiązujące przepisy prawa odnoszące się do przedmiotu umowy. 

 

§ 16. 
Spory wynikające z Umowy rozstrzygać będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 17. 
1. Treść Umowy określają jednocześnie poniższe dokumenty stanowiące załączniki do Umowy,  

w związku z czym należy je traktować jako wzajemnie wyjaśniające się i uzupełniające się: 
1) Opis Przedmiotu Zamówienia; 
2) oferty Wykonawcy z dnia [-] r.  wraz z załącznikami. 

2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
Stron. 

 

 

WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

 


