PROJEKT
UMOWA Nr ........................../2014
zawarta w dniu ...................... 2014 r. w Bogdance pomiędzy:
”Łęczyńską Energetyką” Sp. z o.o. w Bogdance, z siedzibą w Bogdance 21-013 Puchaczów,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z
siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000007317, NIP: 7130207192, REGON 004164490, z kapitałem zakładowym wynoszącym 82 677
000,00 zł, reprezentowaną przez:
1) Dariusza Stawowego - Prezesa Zarządu, Dyrektora Naczelnego
2) Stanisława Misterka - Wiceprezesa Zarządu ds. ekonomiczno-finansowych
zwaną dalej Zamawiającym,
a
............................................................................................................, nr KRS ......................... Wydział
Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego w ........................, NIP…………….., REGON…………………,
wysokość kapitału zakładowego ......................., - zł, reprezentowaną przez:
1.......................... - ........................
2. ........................ - ........................,
zwanym dalej Dostawcą,
zwanymi dalej łącznie Stronami,
o następującej treści:
§1
Przedmiot
1. Umowa zostaje zawarta na podstawie Uchwały Zarządu Zamawiającego nr…………/2014 z
dnia………….. r. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający ,w oparciu o przeprowadzone
postępowanie przetargowe, zamawia u Dostawcy, a Dostawca zobowiązuje się dostarczyć na rzecz
Zamawiającego fabrycznie nowe wyroby – materiały elektryczne, w wykazie wraz z Cennikiem (
ceny netto) stanowiącym Załącznik Nr 1 do Umowy (zwane dalej: Wyrobami). Strony zgodnie
ustalają, że realizacja dostaw Wyrobów następować będzie na podstawie zamówień okresowych
składanych każdorazowo przez Zamawiającego, w trybie i na zasadach określonych w treści
niniejszej Umowy. Ilekroć w Umowie jest mowa o wyrobach lub przedmiocie Umowy - bez bliższego
oznaczenia, należy przez to rozumieć materiały określone w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu.
2. Wyroby objęte Umową muszą spełniać wymagania, zawarte w § 4 Umowy.
3. Strony zgodnie ustalają, że łączna maksymalna wartość nettoWyrobów zamówionych przez
Zamawiającego na podstawie niniejszej Umowy wynosić będzie ……………………zł
[……………………………………złotych 00/100], z tym że Zamawiający zastrzega sobie prawo
do niepełnego wykorzystania tej kwoty bez żadnych negatywnych dla niegokonsekwencji z tego
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tytułu, przy czym minimalna wartość netto Wyrobów zamówionych przez Zamawiającego w ramach
Umowy nie może być niższa niż 50% wartości wskazanej powyżej.
4. Dostawca zapewnia, że wyroby będą najwyższej jakości, będą spełniać wymagania, wynikające z
obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie wymaganych atestów, opinii
technicznych oraz będą zgodne z obowiązującymi normami i warunkami, określonymi w ofercie
przetargowej.

1.

2.

§2
Terminobowiązywania umowy
Umowa zostaje zawarta na czas określony, na okres od dnia jej zawarcia do dnia 31
grudnia 2014 r., przy czym strony zgodnie ustalają, że Dostawca obowiązany jest zrealizować
zamówienie na zasadachokreślonych niniejszą Umową, o ile wpłynie ono do Dostawcy przed
upływem w/w terminu.
W przypadku niepełnego wykorzystania przez Strony, którejkolwiek z kwot określonych w § 1
ust. 3 (maksymalnej wartości Umowy) w terminie do dnia 30.11.2014 roku Strony w drodze
pisemnego aneksu mogą przedłużyć termin obowiązywania Umowy.

§3
Warunki dostawy
1. Dostawa Wyrobów w ramach niniejszej Umowy będzie realizowana na podstawie okresowych
zamówień określających asortyment i ilość wyrobów, które Zamawiający przesyłać będzie do
Dostawcy za pośrednictwem faksu na nr ……………………lub za pomocą poczty elektronicznej na
adres e-mail: …………………………….
2.Brak uwag Dostawcy złożonych za pomocą pisma, faksu lub e - maila w ciągu 2 dni roboczych od
dnia otrzymania zamówienia, uważa się za jego przyjęcie bez zastrzeżeń. Uwagi zgłaszane przez
Dostawcę do zamówienia mogą dotyczyć wyłącznie zmiany terminu jego realizacji lub zmniejszenia
ilości zamówionych wyrobów. Nie mogą zaś dotyczyć zmiany asortymentu oraz zwiększenia ilości.
W przypadku wniesienia przez Dostawcę w powyższym terminie uwag do zamówienia, Zamawiający
może się do nich ustosunkować za pomocą pisma, faksu lub e-maila w terminie 2 dni roboczych od
ich otrzymania. Brak ustosunkowania się Zamawiającego do uwag Dostawcy w terminie określonym
w zdaniu poprzednim uważa się za przyjęcie zamówienia w wersji zmodyfikowanej przez Dostawcę.
Przyjęte zamówienia stanowią integralną część Umowy, a ich zmiana może nastąpić za obustronną
zgodą.
3. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot każdorazowego zamówienia okresowego w
terminie do ....... dni od daty otrzymania danego zamówienia okresowego, transportem własnym, na
własny koszt i ryzyko do magazynu Zamawiającego. W przypadkach uzasadnionych potrzebami
Zamawiającego, Dostawca wyraża zgodę na dostawy przedmiotu Umowy na podstawie pilnych
zamówień okresowych, których termin realizacji nie będzie dłuższy niż ………….. od daty doręczenia
zamówienia Dostawcy. Miejscem spełnienia świadczenia jest: ”Łęczyńska Energetyka” Sp. z o. o. w
Bogdance, 21-013 Puchaczów – magazyn w Bogdance.Koszty rozładunku przedmiotu Umowy u
Zamawiającego ponosi Zamawiający. Pozycje na fakturze powinny odpowiadać pozycjom podanym
na zamówieniu, a Wyroby powinny być oznaczone w sposób trwały umożliwiający ich identyfikację.
Nie dopuszcza się łączenia kilku zamówień w obrębie jednego dokumentu dostawy. Na dokumencie
dostawy oraz fakturze musi znajdować się numer zamówienia.
4. Przez realizację zamówienia okresowego Strony rozumieją dostarczenie wyrobów w asortymencie i
w ilościach określonych w zamówieniu okresowym do miejsca spełnienia świadczenia, wraz ze
wszystkimi dokumentami określonymi w Umowie i ewentualnie innymi dokumentami wymaganymi
przez przepisy prawa.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu realizacji poszczególnych zamówień
okresowych i określenia terminu dłuższego od określonego w ust.3 niniejszego paragrafu.
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6. Dostawca zapewni takie opakowanie wyrobów, jakie jest wymagane, by nie dopuścić do ich
uszkodzenia lub pogorszenia ich jakości w trakcie transportu do Zamawiającego.
7.Rodzaj i jakość wymaganego opakowania określają stosowne normy techniczne, a w przypadku braku
takich norm, wszelkie znane Dostawcy okoliczności, dotyczące warunków transportu
przedmiotowych wyrobów do Zamawiającego, oraz warunków, jakich można się spodziewać u
Zamawiającego.
8.Opakowanie musi umożliwiać sprawny rozładunek dostarczonych wyrobów.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy odbioru przedmiotu zamówienia w przypadku braku
dokumentów wyszczególnionych w § 4 Umowy.
10.Strony zgodnie ustalają, że:
a) osobą odpowiedzialną za składanie zamówień w imieniu Zamawiającego oraz za właściwe
wykonanie Umowy jest Kazimierz Myszyński, tel 605 287 541, fax 8144 34 101,
email:myszynski@lebog.com.pl
b) osobą odpowiedzialną za potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji w imieniu Dostawcy
oraz za właściwe wykonanie Umowy jest…………………………., tel……………………….., fax
……………………, e- mail: ……………………………
§4
Wymagania
1. Wyroby, objęte Umową, muszą spełniać wymagania zawarte w:
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 sierpnia....2007 r.w sprawie zasadniczych wymagań
dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. Nr 155 poz. 1089).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn 13 kwietnia 2007 r o kompatybilności
elektromagnetycznej( Dz.U.Nr 82 poz. 556.)
2. W przypadku zmiany przepisów prawa w czasie obowiązywania Umowy należy zastosować
aktualne wymagania, wynikające z przepisów obowiązujących i norm, dotyczących tego typu
przedmiotów – zgodnych ze stanem prawnym na dzień dostawy. Obowiązek uzyskania
wymaganych dokumentów spoczywa na Dostawcy.
3. Wraz z dostawą Dostawca dostarczy następujące dokumenty: dowód dostawy, fakturę VAT
deklarację zgodności ,certyfikat
§5
Cena i płatności
1. Dostawa Wyrobów następować będzie po cenach netto wskazanych w Załączniku nr 1,
powiększonych o podatek VAT według stawki zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Zapłata ceny następować będzie na podstawie faktury VAT, wystawionej przez Dostawcę.Zapłata
następować będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Dostawcę, w terminie 30 dni
od daty realizacji przez Dostawcę każdorazowej dostawy wraz z prawidłowo wystawioną fakturą
VAT. Za dzień zapłaty ceny uważać się będzie dzień obciążenia kwotą ceny rachunku bankowego
Zamawiającego.
3. Za datę realizacji zamówienia okresowego uważa się dzień dostarczenia wszystkich wyrobów w
asortymencie i w ilościach określonych w zamówieniu okresowym do miejsca spełnienia
świadczenia, wraz ze wszystkimi dokumentami określonymi w Umowie i ewentualnie innymi
dokumentami wymaganymi przez przepisy prawa.
4. Zamawiający oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.
5. Brak któregokolwiek z dokumentów, wyszczególnionych w § 4 Umowy, lub innego dokumentu
wymaganego przez przepisy prawa, uprawnia Zamawiającego do wstrzymania płatności za
dostarczone wyroby.
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9.

10.
11.

§6
Gwarancja i rękojmia
Dostawca zapewnia, że dostarczone przez niego wyroby będą spełniać wymagania, wynikające z
Umowy, przepisów prawa, w szczególności w zakresie wymaganych atestów, opinii technicznych i
dopuszczeń, oraz, że dostawa będzie zgodna z obowiązującymi normami i podanymi w
poszczególnych zamówieniach warunkami.
Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczone wyroby na okres .......
miesięcy od daty dostawy.Strony rozszerzają uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady
Wyrobów w ten sposób, że okres rękojmi za wady rozpoczyna się w tym samym dniu co gwarancja
jakości i ulega przedłużeniu do końca okresu gwarancji jakości.
Odbiór dostarczonych wyrobów dokonywany będzie w magazynie Zamawiającego. W przypadku
wystąpienia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający powinien zgłosić Dostawcy:
braki ilościowe faksem lub e- mailem w ciągu ….. dni roboczych od daty dostawy, zaś wady
jakościowe Zamawiający powinien zgłosić Dostawcy faksem lub e- mailem, w terminie ….. dni od
ich wykrycia. Dostawca zobowiązany jest zająć stanowisko pisemnie w ciągu …. dni od dnia
otrzymania reklamacji, a brak oświadczenia w tym przedmiocie uważa się za uwzględnienie
reklamacji bez zastrzeżeń. Braki ilościowe, o których mowa w treści niniejszego ustępu, rozumiane
są jako różnica pomiędzy ilością towarów określoną w treści dowodu dostawy i/lub faktury VAT, a
ilością towarów rzeczywiście dostarczonych przez Dostawcę w ramach partii towarów, na którą
opiewa dowód dostawy i faktura VAT.
Wszelkie ewentualne reklamacje z tytułu stwierdzonych w ramach gwarancji lub rękojmi wad
Zamawiający będzie składać Dostawcy za pośrednictwem faksu na numer ………………. lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: ……………….. w terminie … dni od dnia
stwierdzenia wad.
Dostawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wad, tj. bezpłatnej naprawy lub wymiany
Wyrobów, które w okresie gwarancyjnym okażą się wadliwe.
W przypadku zasadności reklamacji ilościowej Dostawca zobowiązany jest dostarczyć
Zamawiającemu własnym staraniem i na własny koszt, brakujące ilości wyrobów, w terminie …. dni
od daty otrzymania reklamacji. W przypadku zasadności reklamacji jakościowej, Dostawca
zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia wad w terminie …. dni od daty otrzymania reklamacji.
Jeżeli Dostawca w terminachokreślonych w ust. 6 powyżej nie dostarczy Zamawiającemu
brakujących ilości wyrobów lub nie usunie istniejących wad wyrobów, Zamawiający ma prawo do
zakupu brakujących ilości wyrobów oraz usunięcia wad we własnym zakresie lub zlecenia ich
usunięcia osobie trzeciej i obciążenia wynikającymi z tego powodu kosztami Dostawcy.
W przypadku wymiany lub naprawy Wyrobów, okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy
lub wymiany. W odniesieniu do wymienionych Wyrobów okres gwarancji biegnie na nowo od dnia
ich wymiany.
W przypadku rozbieżnych stanowisk, co do istnienia i zakresu wad jakościowych Strony mogą
zlecić wykonanie ekspertyzy niezależnemu ekspertowi. Koszty tej ekspertyzy poniesie Strona, której
stanowiska nie potwierdzi ekspertyza. Gdy Strony w terminie….dni nie ustalą osoby wspólnego,
niezależnego eksperta, wówczas prawo wyboru eksperta przysługiwać będzie Zamawiającemu. W
przypadku, gdy wykonana ekspertyza potwierdzi stanowisko Zamawiającego, wówczas Dostawca
zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu całości kosztów wykonania ekspertyzy.
Termin zapłaty należności za dostarczone wyroby zostaje wydłużony o okres postępowania
reklamacyjnego.
Dokonanie odbioru wyrobów zgodnie z postanowieniami Umowy nie zwalnia Dostawcy od roszczeń
z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości.

§7
Oświadczenia Dostawcy
4

1. Dostawca oświadcza, że jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne
i prawne wyrobów objętych Umową.
2. Dostawca oświadcza i zapewnia, że przysługują mu uprawnienia do zawarcia Umowy i wykonania
przedmiotu Umowy zgodnie z przepisami prawa, z poszanowaniem praw osób trzecich z
jakiegokolwiek tytułu, w tym bez naruszania praw ochronnych z zakresu własności przemysłowej.
3. W przypadku złożenia przez Dostawcę niezgodnego z rzeczywistością zapewnienia zawartego w
ust. 2 niniejszego paragrafu, Dostawca zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód,
poniesionych w związku z tym przez Zamawiającego lub osoby trzecie.
4. Dostawca niniejszym zwalnia Zamawiającego od wszelkich obowiązków świadczenia na rzecz osób
trzecich, mogących powstać w przypadku, określonym w ust. 2, w tym od obowiązku zapłaty
odszkodowania z tytułu naruszenia praw ochronnych z zakresu własności przemysłowej na rzecz
osób uprawnionych z tych praw.
§8
Kary umowne
1. Zamawiający ma prawo obciążyć Dostawcę karą umowną w przypadku opóźnienia się przez
Dostawcę z realizacją każdorazowego zamówienia okresowego, w stosunku do terminu, określonego
na podstawie § 3 ust. 3 lub § 3 ust. 5, w wysokości 0,1% wartości netto części danego zamówienia
okresowego niezrealizowanej w terminie, za każdy dzień opóźnienia. Wyliczenie kary umownej
dokonywane będzie według następującego algorytmu: 0,1% x ilość dni opóźnienia x ilość nie
dostarczona w terminie x cena jednostkowa netto wyrobów nie dostarczonych w terminie. Jeżeli po
upływie terminu, określonego na podstawie § 3 ust. 3 lub § 3 ust. 5, Dostawca będzie realizował dane
zamówienie okresowe, wówczas przy wyliczaniu kary umownej, o której mowa w niniejszym ustępie,
ilość zrealizowana po upływie terminu będzie uwzględniana począwszy od następnego dnia od daty jej
realizacji.
2. W przypadku, gdy okres opóźnienia w realizacji danego zamówienia okresowego przekroczy 21 dni
w stosunku do terminu, określonego na podstawie § 3 ust. 3 lub § 3 ust. 5, wówczas Zamawiający ma
prawo obciążyć Dostawcę karą umowną w wysokości 0,1 % wartości netto całego zamówienia
okresowego, za każdy kolejny dzień opóźnienia, a ponadto Zamawiający uprawniony będzie do
odstąpienia od Umowy – bez wyznaczania Dostawcy dodatkowego terminu do jej wykonania.
Wyliczenie kary umownej, o której mowa w zdaniu poprzednim, dokonywane będzie według
następującego algorytmu: 0,1% x wartość netto całego zamówienia okresowego x ilość dni opóźnienia
[z wyłączeniem pierwszych 21 dni opóźnienia].
3. Zamawiający ma prawo obciążyć Dostawcę karą umowną w przypadku opóźnienia się przez
Dostawcę z usuwaniem wad w ramach rękojmi lub gwarancji w stosunku do terminów, określonych w §
6 ust. 6 Umowy, w wysokości 0,1% maksymalnej wartości netto Umowy, określonej w § 1 ust. 3
Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usuwaniu wad.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada
Dostawca, Zamawiający uprawniony będzie do obciążenia Dostawy kara umowną w wysokości 10%
maksymalnej wartości netto Umowy, określonej w § 1 ust. 3 Umowy.
5. Strony zgodnie ustalają, że odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego i obciążenie
Dostawcykarą umowną, określoną w ust. 4, nie pozbawia Zamawiającego prawa do naliczenia kar
umownych również na podstawie ust. 1, 2 i 3 niniejszego paragrafu.
6. W przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody przewyższającej wartość zastrzeżonej kary
umownej oraz w innych wypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez
Dostawcę, Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach wynikających z Kodeksu
Cywilnego.
7. W przypadku zwłoki w terminowej zapłacie należności za wykonanie Umowy, Dostawca będzie
upoważniony do naliczenia Zamawiającemu odsetek za zwłokę w wysokości ustawowej.
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§9
Siła wyższa
Od obowiązków wynikających z Umowy Strony mogą być zwolnione w przypadku zaistnienia
okoliczności nieprzewidzianych, niezależnych od woli stron, którym strona nie mogła zapobiec przy
dołożeniu należytej staranności (siła wyższa), i które nastąpiły po zawarciu Umowy, uniemożliwiając jej
wykonanie w całości lub części. O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą strony są
zobowiązane niezwłocznie się powiadomić w formie pisemnej. Gdyby te okoliczności trwały dłużej niż
30dni, każda ze stron ma prawo do rozwiązania Umowy w formie pisemnej ze skutkiem
natychmiastowym bez obowiązku zapłaty odszkodowania drugiej stronie.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

§ 10
Postanowienia końcowe
Cesja wierzytelności, przysługujących Dostawcy od Zamawiającego z tytułu wykonania Umowy,
może nastąpić jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, pod rygorem nieważności
cesji.
Obowiązki dotyczące odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych leżą po
stronie Dostawcy.
W przypadku gdyby okazało się, że poszczególne postanowienia niniejszej umowy są nieważne
albo nie wywołują zamierzonych skutków prawnych, nie będzie to naruszało ani ważności, ani
skuteczności pozostałych postanowień umownych. W takich przypadkach Strony zobowiązują się
do zastąpienia tych postanowień innymi, które w sposób najbardziej zbliżony wyrażą ekonomiczny i
prawny sens postanowień zastąpionych.
Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy postanowień Umowy, poza przypadkami
uzasadnionymi obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa.
W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Wszelkie spory, jakie powstaną między Stronami w związku z realizacją Umowy Strony poddają
pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowosądu powszechnego w Lublinie.
Zmiany i uzupełnienia do niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
Tytuły poszczególnych paragrafów Umowy mają znaczenie jedynie orientacyjne i nie będą brane
pod uwagę przy interpretacji Umowy.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
DOSTAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

Załączniki:
1. Wykaz Wyrobów wraz z cennikiem ( ceny netto)
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