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Załącznik Nr 6 do WZ 
UMOWA - PROJEKT 

Zawarta w dniu  ...........  2019 r. 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)  ...............................     -     ............................... 

                      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 ................ 2019r. znak sprawy : 01/ZPDCEBEA/2019/PN/Sp. z o.o. zostaje zawarta umowa 
następującej treści: 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywne wykonanie przez Wykonawcę szyb zespolonych 

hartowanych dla Zakładu Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. w Bochni  32-700 Bochnia 
ul. Z. Krasińskiego 29, które zostały  wybrane ze złożonej oferty Wykonawcy jako 
najkorzystniejsza dla Zamawiającego. 

2. Szczegółowy opis szyb zespolonych hartowanych, które Wykonawca zobowiązuje się realizować 
Zamawiającemu jest zawarty w Załączniku Nr 1 do umowy – Formularz asortymentowo-
ofertowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie zgodnie z warunkami określonymi w:     
              1)   niniejszej umowie 
              2)   ofercie Wykonawcy 
              3)   Warunkach Zamówienia 

4. Dokumenty te stanowią integralną część umowy. 
5. Zamówiona partia szyb zespolonych hartowanych winna być  w opakowaniu zabezpieczającym 

przed zabrudzeniem, uszkodzeniem mechanicznym w czasie transportu i składowania  
6. Na każdym opakowaniu musi być umieszczona etykieta podająca opis zawartych produktów 
7. Wykonawca zapewnia, że szyby zespolone hartowane będące przedmiotem umowy spełniają 

wymogi określonych norm potwierdzone w Załączniku Nr 3 do WZ. 
8. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży Zamawiającemu szyby zespolone hartowane   o 

parametrach I właściwościach wyszczególnionych  w Załączniku Nr 2 do niniejszej umowy na 
zasadach określonych w § 5 niniejszej umowy 

 

§ 2 
1. W oparciu o wybraną najkorzystniejszą ofertę ustala się wynagrodzenie umowne na dzień      

........................ 2019r. ( termin składania ofert ) Wykonawcy  które wynosi: 
wartość netto ............................ złotych   
( słownie: .....................................................  /100 złotych ) 

     VAT-23%  ............................ złotych  
     ( słownie: ............................................................  /100 złotych ) 

Wartość brutto ....................................  złotych  
( słownie: ............................................................ /100 złotych ) 

2. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian w cenie jednostkowej brutto jedynie w 
przypadku zaistnienia okoliczności określonych w §  4. 

3. W przypadku zamiaru wprowadzenia nowych cen jednostkowych z uwzględnieniem ust. 2 
Wykonawca zobowiązuje się w terminie 14 dni  przed wprowadzeniem nowej ceny 
jednostkowej powiadomić o tym  pisemnie Zamawiającego  wraz z  uzasadnieniem. 

4. Z tytułu zmniejszenia wartości zamówienia określonego w § 2 ust. 1 umowy Wykonawcy nie 
przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze. Wykonawcy przysługuje 
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wynagrodzenie za zrealizowane dostawy stanowiące iloczyn obowiązującej ceny jednostkowej 
i ilości danego produktu bez naliczania kar umownych z tytułu zmniejszenia ilości dostaw. 

 

§ 3 
1. Realizacja  przedmiotu umowy będzie następowała sukcesywnie w okresie :12 miesięcy od dnia 

podpisania umowy, w zależności od potrzeb Zamawiającego i na podstawie pisemnego 
zapotrzebowania Zamawiającego, przekazywanego Wykonawcy telefonicznie i każdorazowo 
potwierdzany listem,  pocztą elektroniczną lub faxem, za potwierdzeniem odbioru. 

2. Wszelka korespondencja dotycząca przedmiotu zamówienia winna być kierowana  na adres: 
Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. w Bochni  32 – 700 Bochnia, ul. Z. 
Krasińskiego 29 

§ 4 
W trakcie realizacji zamówienia dopuszcza się możliwość wprowadzania zmian w 
postanowieniach  umowy na poniższych warunkach: 

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

2. konieczności wprowadzenia zmian w cenie jednostkowej brutto wynikających z okoliczności, 
których nie można było przewidzieć w WZ – zmiana stawki podatku VAT, zmiana stawek opłat 
celnych, zmiana ceny jednostkowej netto producenta 

3. cena jednostkowa netto wykazana w Załączniku Nr 1 do umowy – Formularz asortymentowo-
ofertowy może ulec zmianie w przypadku udokumentowania zmiany ceny jednostkowej netto 
wprowadzonej przez producenta i pisemnego przekazania Zamawiającemu z 14-dniowym 
wyprzedzeniem nowych cen.  

4. zmiany wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 2 ust. 1 umowy wynikająca ze zmian 
ilościowych poszczególnych produktów oraz zmiany ceny jednostkowej brutto uwzględniającej  
treść ust. 2 i 3 . 

5. sposobu i terminów dostarczania poszczególnych sukcesywnych dostaw 
6. dostarczenia produktu/produktów o parametrach wyższych, zmodyfikowanych bądź 

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

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

8. zakup przez Zamawiającego mniejszych ilości produktów niż wymienione w WZ nie może być 
podstawą jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy wobec 
Zamawiającego. 

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

10. W  przypadku  zaistnienia okoliczności  zastosowania w produktach finalnych ( w 
urządzeniach chłodniczych ) elementów z szyb zespolonych hartowanych  o profilach i 
wymiarach innych niż wymieniono w Załączniku Nr 1 do umowy, a których nie można 
przewidzieć w dniu podpisania umowy, ceny jednostkowe takich elementów zostaną 
każdorazowo dwustronnie uzgodnione. 

 
 

§ 5 
1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować szyby zespolone hartowane zgodnie ze złożonymi 

zapotrzebowaniami przez Zamawiającego.  
2. Wykonawca we własnym zakresie odbiera z siedziby Zamawiającego aluminiowe ramki 

dystansowe  o gabarytach odpowiadających wymiarom zamówionej partii szyb zespolonych 
hartowanych. 

3. Zamówiona partia szyb będzie realizowana nie później niż do ....... dni od daty otrzymania 
przez Wykonawcę zamówienia, we wszystkie dni robocze w godz. od 800 do 1400. Zamawiający 
dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji po uzgodnieniu z Wykonawcą bez 
naliczania kar umownych. 

4. Zamawiający obowiązany jest każdorazowo, w obecności przedstawiciela Wykonawcy, dokonać 
ilościowego odbioru towaru, który potwierdza przez pokwitowanie dowodu dostawy. 

5. Transport i dostawę zamówionych partii produktów zapewnia Wykonawca - na adres  
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Zamawiającego:  32-700 Bochnia ul. Z. Krasińskiego 29. 
 

§ 6 
1. Finansowanie odbywać się będzie na podstawie faktur częściowych wystawionych za 

zrealizowaną dostawę. Nazwa i cena asortymentu na fakturze musi być zgodna z nazwą i ceną 
określoną w Załączniku Nr 1 do  niniejszej umowy. Podstawą wystawienia faktury będzie 
potwierdzenie przez Zamawiającego odbioru produktów bez zastrzeżeń. 

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: 868-196-57-82 

3. Fakturę należy dostarczać na adres dostawy -  32-700 Bochnia ul. Z. Krasińskiego 29.  
4. Zapłata za dostawę szyb zespolonych hartowanych regulowana będzie przelewem na konto 

wskazane przez Wykonawcę  na fakturze  w terminie  30 dni od otrzymania faktury VAT. Za 
datę zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy. 

5. Wykonawca może wstrzymać dostawy materiału w przypadku zaległości w zapłacie 
wymagalnych faktur. 

 

§ 7 
1. W przypadku stwierdzenia, że  produkt  zamówienia nie jest zgodny z parametrami opisanymi 

w Załącznikach Nr 1 i 2 do umowy względnie posiada wady jakościowe i ilościowe, 
Zamawiający odmówi odbioru przedmiotu zamówienia objętego reklamacją, sporządzając 
protokół zawierający przyczyny odmowy przyjęcia ( wzór protokołu uzgadniają Zamawiający z 
Wykonawcą po podpisaniu umowy ). 

2. W przypadku odmowy przyjęcia produktu ( ów ) Wykonawca na własny koszt jest zobowiązany 
w ciągu nie później niż 3 dni od  następnego dnia odmowy odbioru produktu dostarczyć 
produkt bez wad ilościowych i jakościowych.  

 

§ 8 
1. Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% 

zamówionej partii, w przypadku nieuzasadnionej zwłoki w jej realizacji, za każdy dzień 
zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości zamówionej partii dostawy- pod warunkiem, że nie 
zostało wcześniej dwustronnie uzgodnione wydłużenie terminu realizacji. Kara będzie płatna 
w terminie 14 dni od daty otrzymania na podstawie noty obciążeniowej. Dopuszcza się również 
możliwość potrącenia kary z bieżących  należności Wykonawcy. 

2. Jeśli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania części lub całości przedmiotu 
umowy powstanie szkoda przewyższająca karę umowną bądź szkoda powstanie z innych 
przyczyn niż te dla których zatwierdzono karę, Zamawiającemu przysługuje prawo do 
dochodzenia odszkodowań za zasadach ogólnych. 

3. W przypadku naruszenia postanowień umowy przez którąkolwiek ze stron narażające drugą 
stronę na szkodę, każdej ze stron przysługuje prawo odstąpienia od umowy. 

4. Każda ze stron umowy, niezależnie od pozostałych praw przysługujących jej w związku z 
naruszeniem przez drugą stronę postanowień niniejszej umowy, może odstąpić od umowy za 
pisemnym powiadomieniem drugiej strony, gdy: 
a. drugiej stronie otwarta zostanie likwidacja lub złożony zostanie wniosek o 

  ogłoszenie jej upadłości; 
b. strona odmawia należytego wykonywania umowy. 

5. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

6. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający 
zobowiązany jest do odbioru zamówionych produktów do dnia odstąpienia od umowy oraz 
zapłaty wynagrodzenia za otrzymane produkty. 

7. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części umowy bez prawa naliczania kar umownych. 

8. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 



 4

§ 9 
1. W czasie trwania umowy, każda ze stron może ją wypowiedzieć z zachowaniem                             

3 - miesięcznego okresu wypowiedzenia  
2. Zamawiający może, z zachowaniem uprawnienia do żądania od Wykonawcy zapłaty kar 

umownych określonych w niniejszej umowie rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym 
w przypadku:  

1). udokumentowanego trzykrotnego dostarczenia produktów posiadające  wady jakościowe, 
które uniemożliwiają ich zamontowanie w urządzeniach chłodniczych destabilizując pracę 
ciągu technologicznego . 

2). udokumentowanego trzykrotnego nieuzasadnionego opóźnienia  w dostarczeniu 
zamówionej partii produktów, która winna być realizowana zgodnie z zapisem § 5 ust. 3 
niniejszej umowy.  

 

§ 10 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą wymagały zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§ 11 
1. W sprawach nienormowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego, Warunki Zamówienia oraz oferta Wykonawcy. 
 

§ 12 
1. Wszelkie spory wynikłe z wykonania niniejszej umowy strony będą rozstrzygać polubownie, a 

jeżeli nie będzie to możliwe spory te rozstrzygać będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

 

§ 13 
1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym dla każdej 

ze stron.  
 
 
 
 
    ………………………………………………..                                     …………………………………………. 
               Wykonawca                                                                Zamawiający 
 
 
 
 
 

Załącznik Nr 1 do umowy z dnia …………………………..   

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY 

Zostanie opracowany na podstawie wybranej najkorzystniejszej oferty 

 

 

 

         Załącznik Nr 2 do umowy z dnia ……………………….. 

PARAMETRY I WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE 

Zostaną opracowane na podstawie wybranej najkorzystniejszej oferty. 
 
 
 
 
 
 


