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Załącznik Nr 6 do WZ 
                                                                         

UMOWA  -  PROJEKT 
 

Zawarta w dniu  .....................   2018r. w  Bochni pomiędzy: 
Zakładem  Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. 

   32 – 700 Bochnia, ul. Zygmunta Krasińskiego 29   
reprezentowanym przez: 
1)    Bogumiła  STĘPLEWSKIEGO   - Prezes  Spółki 
REGON:  364 17 99 71         NIP: 868-196-57-82 
zwanym dalej „Zamawiającym”: 
a 
.......................................................................................................... 
reprezentowanym przez : 
1)  .............................................                - 
2)  .............................................                - 
                            REGON:                                      NIP:  
Zwanym dalej „Wykonawcą” 
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie  Regulaminu 
udzielania zamówień  na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązujący w Zakładzie Produkcji 
Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. w Bochni w trybie przetargu nieograniczonego rozstrzygniętego 
w dniu ……………….  2018 r. znak sprawy : 17/ZPDCEBEA/2018/PN/Sp. z o.o. zostaje zawarta 
umowa następującej treści: 

§1. 
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać  Zamawiającego  produkty wymienione w formularzu 

asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do umowy  – dostawa kształtowników 
i profili stalowych, na zasadach określonych w § 4 niniejszej umowy. 

2. Wartość umowy  wynosi:  …………………..  zł netto  
      ( słownie: ……………………………  /100 złotych )  
Podatek VAT wynosi : ………………….. zł  
      ( słownie:  ……………………………………..  /100 złotych )                                                    

    Całkowita wartość wynosi  :  ………………………. zł brutto  
 (słownie: …………………………………………………  /100 złotych ). 

 
§2. 

1. Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia dopuszcza możliwość zwiększenia lub 
zmniejszenia ilości poszczególnych produktów określonych w załączniku nr 1 do umowy 
wynikających z realizacji przyjętych zobowiązań wykonawstwa produktów finalnych.  

2. W trakcie realizacji zamówienia dopuszcza się możliwość wprowadzania zmian w 
postanowieniach  umowy na poniższych warunkach: 

a) w sprawach formalnych nie związanych z przedmiotem zamówienia – np. zmiany prawne 
po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy, zmiany w osobach reprezentujących strony, 
zmiana siedziby - adresu 

b) konieczności wprowadzenia zmian w cenie jednostkowej brutto wynikających z 
okoliczności, których nie można było przewidzieć przy podpisaniu umowy – zmiana stawki 
podatku VAT, zmiana stawek opłat celnych, zmiana ceny jednostkowej netto producenta 

c) Cena jednostkowa netto wykazana w Załączniku Nr 1 do umowy   może ulec zmianie w 
przypadku udokumentowania zmiany ceny jednostkowej netto wprowadzonej przez 
producenta i kalkulacją nowej ceny jednostkowej. Proponowana nowa wyższa cena 
jednostkowa musi uzyskać akceptację Zamawiającego przed terminem dostawy produktów, 
dla których przewidziano ich podwyższenie. Do czasu jej uzyskania obowiązuje cena 
jednostkowa dotychczas stosowana. 
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d) Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 1 ust. 2 umowy wynikająca ze zmian 
ilościowych poszczególnych produktów oraz zmiany ceny jednostkowej brutto 
uwzględniającej  treść pkt. b) i c) . 

e) sposobu i terminów dostarczania poszczególnych sukcesywnych dostaw 
f) dostarczenia produktu/produktów o parametrach wyższych, zmodyfikowanych bądź 

udoskonalonych  i spełniające warunki określone w  Załączniku Nr 1 do umowy  – bez 
zmiany obowiązującej aktualnej ceny jednostkowej netto 

g) zastosowanie przez Wykonawcę okresowych obniżek cen jednostkowych netto w stosunku 
do ostatnio obowiązującej nie będzie skutkowało stosowaniem formy pisemnej zmiany 
wartości zamówienia.  

h) Zakup przez Zamawiającego mniejszych ilości produktów niż wymienione w Załączniku         
Nr 1 do umowy   nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze 
strony Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

i) Wykonawcy będzie przysługiwało jedynie wynagrodzenie za zrealizowane dostawy bez 
naliczania kar umownych w razie zmniejszenia ilości dostaw. 

3. Strony uzgadniają, że W przypadku zaistnienia potrzeb dostawy produktów innych niż 
określone w Załączniku Nr 1 wartość takiego zamówienia będzie uzgadniana na zasadzie 
indywidualnej negocjacji cenowej. 

 
 

§3. 
1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie warunki, środki, wiedzę i doświadczenie 

konieczne do właściwego wykonywania przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej  
umowie oraz zobowiązuje się do ich wykonywania z należytą starannością, wynikającą 
z zawodowego charakteru prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, zgodnie ze 
współczesną wiedzą techniczną oraz w oparciu o obowiązujące przepisy, normy i standardy. 

 
§4 

1. Realizacja przedmiotu umowy będzie następowała częściami przez okres 12 miesięcy od 
dnia podpisania umowy z możliwością jej  przedłużenia o uzgodniony okres.  

2. Dostawy produktów będą realizowane przez Wykonawcę na podstawie pisemnego, faxem 
lub pocztą elektroniczną  zamówienia Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy zgodnie ze złożonymi przez 
Zamawiającego zamówieniami częściowymi do jego siedziby na adres: ul. Krasińskiego 29, 
32-700 Bochnia w dni robocze w godz. 8:00  -  14:00. Za dostarczanie zamówionych 
produktów poza podanymi godzinami Zamawiający może odmówić  ich odebranie. 

4. Koszty opakowania, transportu, załadunku i rozładunku ponosi Wykonawca. 
5. Dostawy  przedmiotu umowy  realizowane  będą  w terminie .... dni licząc od daty 

otrzymania przez Wykonawcę zamówienia.  
6. Odbiór każdej części przedmiotu dostawy będzie następował po jej dostarczeniu przez 

Wykonawcę do siedziby Zamawiającego w formie protokołu zdawczo-odbiorczego (wzór 
protokołu – Załącznik nr 2 do Umowy ), potwierdzonego przez Zamawiającego 

7. W razie stwierdzenia, wad jawnych w dostarczonym przez Wykonawcę przedmiocie umowy 
Zamawiający uprawniony będzie do odmowy jego przyjęcia. W takim przypadku Wykonawca 
zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu, na swój koszt, przedmiotu umowy 
wolnego od wad, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty odmowy jego odbioru przez 
Zamawiającego.  

8. Podstawę do wystawienia faktury VAT za dostawę stanowić będzie spełnienie warunków 
zawartych w punktach 5-6. 

9. Własność przedmiotu umowy oraz ryzyko jej utraty lub zniszczenia, przechodzi na 
Zamawiającego z chwilą dokonania odbioru. 

 
§5. 

1. Strony ustalają, że za częściowe wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci przelewem na 
rachunek bankowy Wykonawcy należność wynikającą z uzgodnionych cen jednostkowych 
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określonych w załączniku nr 1 do umowy z uwzględnieniem treści  § 2 ust. 2 pkt. c ) oraz 
dostarczonych ilości , w terminie nie krótszym  niż 30 dni, licząc od daty otrzymania prawidłowo 
wystawionej faktury.  

2. Wykonawca zobowiązany jest wystawiać fakturę na następujące dane Nabywcy:                           
Zakład  Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. 32 – 700 Bochnia, ul. Zygmunta 
Krasińskiego 29  NIP:  675-000-62-57.                                                                                       
Fakturę należy dostarczać na adres dostawy : 32-700 Bochnia ul. Z. Krasińskiego 29                                                      

3. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Wykonawcy.  
4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu 

Zamawiającego.  
5. Zamawiający nie ponosi żadnych konsekwencji wobec Wykonawcy związanych 

z nieprawidłowym zastosowaniem i naliczeniem nieodpowiedniej stawki podatku od  towarów 
i usług dotyczącej przedmiotu umowy oraz zastosowania cen jednostkowych innych niż 
określone w Załączniku Nr 1 do umowy nie uwzględniających postanowień § 2 ust. 2 pkt. c 

6. Cena i nazwa na fakturze musi odpowiadać cenie i nazwie  ujętej w załączniku nr 1 do 
umowy. 

7. Cena, o której mowa w ust. 1 obejmuje także koszty należytego opakowania i zabezpieczenia 
przedmiotu umowy oraz odpowiedniego transportu do miejsca,  o którym mowa w § 4 pkt. 2 
niniejszej umowy. 

 
§6. 

1. W razie nie dostarczenia zamówionej ilości przedmiotu umowy lub nie wywiązania się przez 
Wykonawcę z terminów dostawy Zamawiający zastrzega sobie prawo jego zakupu u innego 
Wykonawcy, a ewentualną różnicą w cenie zostanie obciążony Wykonawca na podstawie 
stosownego dokumentu. 

2. Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu 
niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia. 

 
§7. 

1.  W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest do 
zapłaty kar umownych, w szczególności: 
1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy wynikający z § 4 ust. 4 umowy w   
    wysokości 0,5% wartości zamówionej partii produktów umowy  za  każdy dzień zwłoki. 
2) w przypadku nie dotrzymania terminu załatwienia reklamacji w wysokości 0.5%  
    wartości partii dostawy objętej reklamacją - za każdy dzień zwłoki. 
3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które  
    odpowiada Wykonawca w wysokości 10% wartości umowy pozostałej do zrealizowania 

2. Zapłata kar umownych nie wyłącza dochodzenia naprawienia szkody przez Zamawiającego na 
zasadach ogólnych. 

 
§8. 

1. Zamawiający może, z zachowaniem uprawnienia do żądania od Wykonawcy zapłaty kar 
umownych określonych w § 7 rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym  
w przypadku, gdy:  
1) Wykonawca dopuścił się dwukrotnej nie uprzedzonej zwłoki w w dostawie zamówionej 
partii  przedmiotu  umowy, skutkującej zastosowaniem postanowienia  § ust. 1 umowy.  
2) Wykonawca dwukrotnie nie dotrzymał terminu załatwienia reklamacji. 
3) Nie uwzględniono złożonej  korekty do wystawionej faktury na zamówioną i dostarczoną   
    partię produktów w której zastosowano ceny jednostkowe nie spełniające wymogu  
    określonego w § 2 ust. 2 pkt. c 

2. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy lub jej wcześniejszego 
rozwiązania należy się zapłata jedynie za niewadliwy i dotychczas dostarczony przedmiot 
umowy, zgodnie z cenami jednostkowymi określonymi w niniejszej umowie. 

 
§9. 
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Uzupełnienie, zmiana, rozwiązanie za zgodą obu stron lub odstąpienie od niniejszej umowy 
wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§10. 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego.  
 

§11. 
Wszelkie spory wynikłe z wykonywania niniejszej umowy, Strony będą rozstrzygać polubownie, a 
jeśli nie będzie to możliwe, spory te rozstrzygać będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 
 

§12. 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  
 
 
 
 

 WYKONAWCA           ZAMAWIAJĄCY 
 
 
 
 
 
 
………………………………….                                                      ……………………………………. 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 1. Formularz asortymentowo-cenowy, 
Załącznik Nr 2. Protokół zdawczo –odbiorczy. 
 

 

Załącznik Nr 1 do Umowy z dnia ................ 2018r. 
 
 
Formularz asortymentowo-cenowy  zostanie opracowany   w oparciu o dokumenty 
ofertowe wybranej najkorzystniejszej oferty 
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Załącznik Nr 2 do Umowy z dnia ................ 2018r. 
 
 
 
 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY 
 
 
 
1. Przyjmujący:  Zakład  Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o.                                       
                         32 – 700 Bochnia, ul. Zygmunta Krasińskiego 29   
 

…………………………………………………… 
nazwisko i imię przyjmującego 

 
2. Przekazujący: ……………………………………………………………………………………………………. 

         nazwa Dostawcy 

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

                                                                          nazwisko i imię przekazującego 
 
3. Podstawa: Umowa   ……………………..   z dnia …………………………… r. 
 
4. Data przekazania:  ………/  ……./  ……………………… (DD.MM.RRRR) 
 

L.p. Nazwa produktu Nr 
katalogowy Ilość Uwagi 

     

     

     

     

     

     

     

 
 
Strona Przyjmująca:       Strona Przekazująca: 
 
 


