
 

 
UMOWA nr ___________ 

 
zawarta w dniu _________ 2021 r. w Ostródzie pomiędzy: 

 
Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o. o. z siedzibą w 
Rudnie, Rudno 17, 14-100 Ostróda, adres biura 14-100 Ostróda, ul. Czarnieckiego 28, wpisaną do 
rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy pod 
numerem KRS 0000311869, NIP 741-20-74-997, REGON 280320880, reprezentowaną przez: 
Pana Prezesa Zarządu Leszka Rochowicza, zwaną dalej Zamawiającym 
a 
 
[dane rejestrowe i adresowe Wykonawcy], reprezentowanym przez: ______________________, 
zwaną/ym dalej Sprzedającym  
 

§ 1 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa fabrycznie nowej prasy hydraulicznej wraz z 

nową szafą sterowniczą i nowym perforatorem przeznaczonej do belowania surowców            
i odpadów: tworzywa sztuczne, papier, karton, puszki aluminiowe, PRE-RDF (dalej: Prasa) 
do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. Rudno 17, 14-
100 Ostróda. 

2. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca dokona demontażu istniejącej starej prasy, szafy 
sterowniczej i perforatora, a w te miejsce zamontuje nowo dostarczoną Prasę. 
Zdemontowane urządzenia Wykonawca ustawi na terenie Zakładu w miejscu wskazanym 
przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do kompleksowego montażu 
dostarczonych urządzeń tj. dostosowanie do istniejących przenośników,  podłączenie do 
instalacji sterowania linii sortowniczej, podłączenie energii elektrycznej.  

3. Sprzedawca sprzedaje, zaś Zamawiający kupuje Prasę, szczegółowo opisaną co do 
parametrów i innych wymagań, w tym w zakresie demontażu i montażu w Opisie Przedmiotu 
Zamówienia (dalej: OPZ) i ofercie Sprzedawcy, które stanowią odpowiednio załączniki nr 
1 i 2  do niniejszej umowy i jej integralną część. 

4. Sprzedający w ramach przedmiotowego zamówienia wraz ze Prasą i wyposażeniem opisanym 
w OPZ, dołącza wymienione w nim dokumenty i wyposażenie. 

5. Sprzedający w ramach przedmiotu umowy przeszkoli pracowników wskazanych przez 
Zamawiającego celem uzyskania przez nich wiedzy z zakresu prawidłowej eksploatacji Prasy 
w wymiarze co najmniej 4 godzin. 

§ 2 
1. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi w zakładzie Zamawiającego, Rudno 17, gmina Ostróda, 

w terminie do 30 dni od dnia podpisania niniejszej umowy, po uprzednim uzgodnieniu przez 
Sprzedawcę z Zamawiającym daty realizacji dostawy na co najmniej 1 (jeden) dzień roboczy 
przed dostawą. 

2. Przy odbiorze Prasy zostanie sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy. Zamawiający 
dokona w czasie odbioru przeglądu maszyny w celu sprawdzenia czy Prasa jest zgodna z 
ofertą i OPZ. W razie stwierdzenia, iż dostarczona Prasa nie posiada parametrów 
przedstawionych w OPZ lub i ofercie, nie posiada wymaganych dokumentów lub jest 
niesprawna protokół zdawczo-odbiorczy nie zostanie podpisany. Sprzedawca ma obowiązek 
do upływu terminu wskazanego, w ust 1. tj. do 30 dni od daty podpisania umowy, dostarczyć 
przedmiot umowy wynikający ze złożonej oferty. Po upływie tego terminu naliczane będą 
kary umowne, o których mowa w § 7 niniejszej umowy. Ponadto Zamawiającemu przysługuje  
 



 
prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od ostatniego umownego dnia 
przewidzianego na dostawę. 

3. Sprzedający zapewnia, iż przedmiot umowy nie jest przedmiotem zabezpieczenia i nie 
jest obciążonym żadnymi ciężarami i długami wobec osób trzecich. 

4. Sprzedający oświadcza, że Prasa spełnia warunki wymagane przez przepisy dopuszczające 
urządzenie do eksploatacji. 

§ 3 
1. Za wykonanie umowy Sprzedającemu przysługuje wynagrodzenie w kwocie _____________ 

złotych netto, brutto_____________ złotych: (słownie: 
__________________________________zł netto, 
_______________________________________________________złotych brutto). 

2. Podstawą do wystawienia faktury będzie odebranie przedmiotu umowy przez Zamawiającego, 
co zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym. 

3. Cena nie podlega waloryzacji i nie podlega zmianie oraz obejmuje wszystkie koszty                  
i należności  związane z dostawą Prasy do miejsca wskazanego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy 
oraz jej montażem i demontażem starej prasy, rozładunek, niezbędne przeróbki i 
przebudowy, uruchomienia, rozruchu, szkolenia, podłączenie maszyn do zasilania i instalacji 
sterowania linii sortowniczej oraz przeglądy gwarancyjne w zakresie opisanym w Umowie. 

4. Zamawiający nie jest zobowiązany do ponoszenia obok ceny żadnych innych opłat. 
5. Sprzedający zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT za przedmiot umowy, natomiast 

Zamawiający jest zobowiązany dokonać zapłaty w terminie 30 dni od dnia otrzymania 
prawidłowo wystawionej faktury VAT. Należność, o której mowa w ust. 1 Zamawiający 
zapłaci przelewam na rachunek bankowy Sprzedającego podany na fakturze. 

6. Płatność następuje za faktycznie dostarczony i odebrany przedmiot umowy zgodnie z OPZ. 
§ 4 

1. Sprzedający udziela Zamawiającemu na dostarczoną Prasę _____ miesięcznej gwarancji 
jakości, której bieg rozpoczyna się od dnia przekazania Prasy Zamawiającemu na podstawie 
protokołu zdawczo-odbiorczego. 

2. Podjęcie czynności serwisowych w ramach gwarancji przez Sprzedawcę Prasy nastąpi w ciągu 
48 godzin od powiadomienia pisemnego, telefonicznego lub elektronicznego przez 
Zamawiającego. Naprawa Prasy w ramach gwarancji dokonana zostanie w terminie nie 
dłuższym niż 72 godziny od podjęcia czynności serwisowych, w terminie, o którym mowa w 
zdaniu pierwszym. 

3. W przypadku, gdy Sprzedawca nie przystąpi do czynności serwisowych lub/i nie dokona 
naprawy Prasy w terminach, o których mowa w ust. 2 powyżej Zamawiający ma prawo do 
zlecenia naprawy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Sprzedawcy. 

4. W przypadku, gdy naprawa Prasy wymaga jej demontażu i transportu koszy tych czynności 
ponosi Sprzedawca. 

5. W przypadku, gdy awaria Prasy powtórzy się po raz czwarty w okresie gwarancji i będzie 
dotyczyła tych samych części/zespołów Sprzedawca zobowiązany jest do wymiany Prasy na 
nową, zgodnie z parametrami opisanymi w OPZ. Uprawnienia z gwarancji i rękojmi biegną 
na nowo z chwilą podpisania protokołu odbioru Prasy zastępczej. 

6. Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z rękojmi za wady fizyczne Prasy. 
Uprawnienia te mogą być realizowane niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

§ 5 
1. Sprzedawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie dostawy, w 

tym zapewnienie warunków bezpieczeństwa. 
2. Sprzedawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniechania osób, z których pomocą 

zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za 
własne działanie, uchybienie, zaniechanie.  



 
 

§ 6 
1. Osoba odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy z ramienia Zamawiającego jest: 

_________________. 
2. Osobą odpowiedzialną za realizuję niniejszej umowy z ramienia Sprzedawcy jest: ________. 

§ 7 
1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za 

które odpowiedzialność ponosi Sprzedawca, jest on zobowiązany zapłacić Zamawiającemu 
tytułem odszkodowania karę umowną w wysokości 10% ceny, o której mowa w § 3 ust. 1 
niniejszej umowy. 

2. Sprzedawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% ceny, o której mowa w 
§ 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia w dostawie Prasy, nie więcej niż 30% 
ceny, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Sprzedawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień opóźnienia w usunięciu 
wad w okresie gwarancji oraz (niezależnie) za każdy dzień opóźnienia w przystąpieniu do 
napraw w ramach gwarancji - w wysokości 0,5% ceny, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej 
umowy, nie więcej niż 30% ceny, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

4. Łączną, maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony to nie więcej 
niż 50% ceny, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

5. Strony zgodnie postanawiają, ze Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia należności 
z tytułu kar umownych z faktury za przedmiot umowy. 

6. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego i przekraczającego 
wartość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej straty. 

 
§ 8 

Integralną częścią niniejszej umowy stanowią załączniki: 
1) OPZ, 
2) formularz ofertowy.  

§ 9 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 
2. Sprzedawca nie może dokonać cesji prawi i obowiązków wynikających z niniejszej umowy 

bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 
 

§ 10 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie 

pisemnej. 
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy, w stosunku do treści 

oferty Wykonawcy, w następującym zakresie i okolicznościach: 
1) dokonanie zmiany umowy jest korzystne dla Zamawiającego i może przyczynić się do 

podniesienia jakości wykonania przedmiotu umowy, zastosowania nowszych 
technologii/ rozwiązań, itp., 

2) w przypadku uchwalenia lub zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa 
krajowego i wspólnotowego oraz wytycznych, zaleceń i dokumentów programowych, z 
których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian umowy, 

3) zaistnieje potrzeba zmiany dokonana na podstawie uzgodnionych możliwości 
wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w OPZ, 

4) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie 
jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w następujących 
przypadkach: 



 
 

a) opóźnienia związane z czynnościami Zamawiającego, od których uzależniona jest 
możliwość wykonania obowiązków nałożonych umową na Wykonawcę, 

b) zawieszenia terminu realizacji zamówienia przez Zamawiającego, z przyczyn od niego 
niezależnych, 

 
3. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 2 i 3, jest złożenie uzasadnionego 

wniosku przez stronę inicjującą zmianę i wyrażenie zgody przez drugą stronę umowy oraz 
sporządzenie przez strony stosownego protokołu. 

 
§ 11 

1. Strony umowy zobowiązują się do: 
1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji otrzymanych i uzyskanych w związku z 

wykonywaniem zobowiązań wynikających z realizacji niniejszej umowy, w szczególności 
informacji o stosowanych technicznych i organizacyjnych środkach bezpieczeństwa; 

2) wykorzystywania informacji jedynie w celach określonych ustaleniami dokonanymi przez 
Strony niniejszej umowy; 

3) podejmowania wszelkich kroków i działań w celu zapewnienia, że żadna z osób 
otrzymujących informacje w myśl postanowień ust. 1 nie ujawni tych informacji, ani ich 
źródła, zarówno w całości, jak i w części stronom trzecim bez uzyskania uprzedniej, 
wyrażonej na piśmie zgody strony umowy, od której pochodzą informacje; 

4) tego, iż w razie wątpliwości w przedmiocie kwalifikacji określonych informacji na 
potrzeby niniejszej umowy, kwalifikowania tych informacji jako informacji chronionych 
zapisami niniejszej umowy;  

5) niesporządzania kopii, ani jakiegokolwiek innego powielania, poza uzasadnionymi w 
prawie przypadkami, informacji otrzymanych i uzyskanych w związku z realizacją 
niniejszej umowy; 

6) tego, iż przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji będących 
przedmiotem niniejszej umowy nastąpić może wobec podmiotów uprawnionych na 
podstawie przepisów obowiązującego prawa i w zakresie określonym umową; 

7) przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w trakcie czynności wykonywanych u strony 
umowy, o których strona ta poinformowała; 

8) stosowania własnych środków technicznych i organizacyjnych, wobec pracowników 
własnych i podwykonawców, dopuszczonych do realizacji niniejszej umowy, w celu 
dochowania tajemnicy informacji. 

2  .Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1 nie ma zastosowania do: 
1) informacji ogólnie dostępnych i powszechnie znanych; 
2) informacji, na których ujawnienie strona umowy, od której pochodzą informacje, wyraziła 

wyraźną zgodę na piśmie, pod rygorem nieważności; 
3) informacji uzyskanych przez stronę umowy od osób trzecich, o ile takie ujawnienie przez 

osobę trzecią nie stanowi naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub 
zobowiązań zaciągniętych przez te osoby. Strony umowy zobowiązane są do zachowania 
w tajemnicy informacji uzyskanych od osób trzecich, które zostały mu udostępnione z 
naruszeniem wymogów określonych w zdaniu poprzednim; 

4) udostępniania informacji na rzecz podmiotów uprawnionych, o ile obowiązek 
udostępniania tych informacji na rzecz tych podmiotów wynika z powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa. 
 
 
 



 
3. Strony umowy oświadczają, że są świadome faktu, iż dane osobowe objęte są ochroną 

wynikającą z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27  
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 s.1 z 2016 r., 
sprost. Dz. Urz. UE L127 s.2 z 2018 r.). 

4. W ramach realizacji umowy nie nastąpi powierzenie przetwarzania danych osobowych, ani 
udostępnienie danych osobowych, poza danymi stron umowy oraz osób biorących udział 
przy realizacji umowy. 

 
§ 12 

Ewentualne spory powstałe w tle realizacji niniejszej umowy strony poddają do rozstrzygnięcia 
sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

§ 13 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
            ZAMAWIAJĄCY                                                                                 SPRZEDAJĄCY 


