PROJEKT
UMOWA Nr ........................../….
zawarta w dniu ...................... r. w Bogdance pomiędzy:

”Łęczyńską Energetyką” Sp. z o. o. w Bogdance [Bogdanka, 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 KRS: 0000007317, 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
zwanym dalej „Zamawiającym”, w imieniu, którego działają:
1. ......................... - ................................
2. ......................... - .................................
a

............................................................................................................, nr KRS .......................,
..... Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego w ................., NIP 712-000-09-86,
wysokość kapitału zakładowego ......................., - zł, zwanym dalej „Dostawcą”, w imieniu
którego działają:
1.......................... - ........................
2. ........................ - ........................,
zwana dalej Umową,
o następującej treści:
§1
Przedmiot
1. Umowa zostaje zawarta na podstawie Uchwały Zarządu Zamawiającego nr………../2014
z dnia……………r. Na podstawie niniejszej Umowy Zamawiający zamawia u Dostawcy, a
Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu fabrycznie nowe wyroby w
postaci: modułu rurowego KMR Burstilining – w ilości 250 sztuk oraz modułu
rurowego KMR Shortlining w ilości 112 sztuk, o spełniających parametry i wymagania
szczegółowo określone w załączniku nr 1 do Umowy [ dalej : wyroby], przenieść
własność wyrobów na Zamawiającego oraz wykonać na rzecz Zamawiającego pozostałe
świadczenia objęte przedmiotem Umowy.
2. Strony zgodnie ustalają, że w ramach ceny określonej w § 4 Umowy, Dostawca jest
zobowiązany udostępnić Zamawiającemu na okres od dnia ………….. do dnia…………
sprzęt niezbędny do dokonania bezwykopowej wymiany przewodów kanalizacyjnych z
zastosowaniem modułów rurowych określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, w postaci
głowicy kruszącej z oprzyrządowaniem dla modułów rurowych o średnicy dz 200 oraz
wciągarki linowej z oprzyrządowaniem - bez agregatu prądotwórczego. Sprzęt określony
w zdaniu powyższym Dostawca zobowiązany jest dostarczyć do miejsca wymiany
przewodów kanalizacyjnych […………………………. ] własnym staraniem, na własny
koszt i ryzyko. Na tych samych zasadach Dostawca zobowiązany będzie do
przetransportowania sprzętu do swojej siedziby, po zakończeniu okresu udostępnienia,
określonego w zdaniu 1 niniejszego ustępu.
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3. Dostawca zapewnia, że wyroby będą najwyższej jakości, będą spełniać wymagania,
wynikające z obowiązujących przepisów prawa, będą zgodne z obowiązującymi normami
oraz z aprobatą techniczną ITB.
4. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć wyroby do siedziby Zamawiającego własnym
transportem, na własny koszt i ryzyko. Miejscem spełnienia świadczenia jest:
……………………………. Koszty rozładunku przedmiotu Umowy u Zamawiającego ponosi
Zamawiający. Dostarczone wyroby musza być oznaczone w sposób trwały, umożliwiający
Zamawiającemu właściwą ich identyfikację.

1.

2.
3.

4.
5.

§2
Termin i warunki dostawy
Dostawca zobowiązany dostarczyć wszystkie wyroby w asortymencie i ilościach,
określonych w § 1 ust. 1 Umowy, do siedziby Zamawiającego wraz ze wszystkimi
dokumentami, określonymi w Umowie, i ewentualnie innymi dokumentami, wymaganymi
przez przepisy prawa, w terminie do dnia ....................... roku.
Dostawca zapewni takie opakowanie wyrobów, jakie jest wymagane, by nie dopuścić do
ich uszkodzenia lub pogorszenia ich jakości w trakcie transportu do Zamawiającego.
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.
Opakowanie musi umożliwiać sprawny rozładunek dostarczonych wyrobów.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy odbioru wyrobów w przypadku braku
dokumentów, wyszczególnionych w § 3, oraz innych dokumentów, wymaganych przez
przepisy prawa.

§3
Wymagania
1. Wyroby, objęte Umową, muszą spełniać wymagania zawarte w przedmiotowych normach
lub aprobatach technicznych (np. AT-15-8566/2011) oraz posiadać odpowiednią Opinię
Techniczną Głównego Instytutu Górnictwa.
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,
deklarację zgodności wraz z dokumentem odniesienia (np. aprobatą techniczną), kopię
opinii technicznej GIG dotyczącej wyrobu.
§4
Cena
1. Ceny jednostkowe netto wyrobów, objętych przedmiotem Umowy, są następujące:
Nazwa wyrobu
- moduł rurowy KMR
Burstilining
- moduł rurowy KMR
Shortlining

Cena
[zł/sztuka]
………
………

Łączna cena netto wszystkich wyrobów objętych Umową wynosi …………… zł
[słownie: …………………….. złotych ]
2. Do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT według stawki, obowiązującej w dniu
wystawienia faktury VAT.
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3. Cena, określona w ust. 1, rozumiana jest jako cena stała loco magazyn Zamawiającego
w Bogdance.
4. Zapłata ceny nastąpi na podstawie faktury VAT, wystawionej przez Dostawcę. Zapłata
ceny dokonana zostanie przelewem na rachunek bankowy, wskazany przez Dostawcę, w
terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu wszystkich wyrobów, objętych
Umową, wraz z prawidłowo wystawioną fakturą VAT i dokumentami, wyszczególnionymi
w § 3, oraz innymi dokumentami, wymaganymi przez przepisy prawa. Za dzień zapłaty
uważa się dzień obciążenia kwotą ceny rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Za dzień dostarczenia przez Dostawce do siedziby Zamawiającego wszystkich wyrobów,
objętych Umową, uważa się dzień dostarczenia wszystkich wyrobów objętych Umową
wraz z dokumentami wyszczególnionymi w § 3 oraz innymi dokumentami wymaganymi
przez przepisy prawa, potwierdzony podpisem upoważnionego przedstawiciela
Zamawiającego na dowodzie dostawy. Z chwilą podpisania przez upoważnionego
przedstawiciela Zamawiającego dowodu dostawy, o którym mowa w zdaniu poprzednim,
na Zamawiającego przechodzi własność wyrobów objętych danym dowodem dostawy.
6. Zamawiający oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i
usług.
7. Brak któregokolwiek z dokumentów, wyszczególnionych w § 3, lub innego dokumentu,
wymaganego przez przepisy prawa, uprawnia Zamawiającego do odmowy przyjęcia
dostarczonych wyrobów lub do wstrzymania płatności za dostarczone wyroby.

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

§5
Gwarancja i rękojmia
Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczone wyroby na okres
....... miesięcy od daty dostarczenia wyrobów, zgodnie z § 4 ust. 5 Umowy.
Odbiór dostarczonych wyrobów dokonany będzie w magazynie Zamawiającego. W
przypadku wystąpienia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający powinien
zgłosić Dostawcy: braki ilościowe faksem lub e- mailem w ciągu 5 dni roboczych od daty
dostawy, zaś wady jakościowe Zamawiający powinien zgłosić Dostawcy faksem lub emailem, w terminie 30 dni od ich wykrycia. Dostawca zobowiązany jest zająć stanowisko
pisemnie w ciągu 3 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
wyrobów określoną ( wpisaną) w treści dowodu dostawy i/lub faktury VAT, a ilością
rzeczywiście dostarczonych przez Dostawcę wyrobów.
W przypadku zasadności reklamacji ilościowej Dostawca zobowiązany jest dostarczyć
własnym staraniem i na własny koszt Zamawiającemu brakujące ilości wyrobów w
terminie ...... dni od daty otrzymania reklamacji. W przypadku zasadności reklamacji
jakościowej, Dostawca zobowiązany jest do bezpłatnej wymiany wadliwych wyrobów –
na nowe, wolne od wad, w terminie ........... dni od daty otrzymania reklamacji.
Jeżeli Dostawca w powyższym terminie nie wymieni wadliwych wyrobów na nowe wolne
od wad i nie ustali z Zamawiającym nowego terminu wymiany, Zamawiający ma prawo
do wymiany wadliwych wyrobów na nowe wolne od wad i do obciążenia Dostawcy
obowiązkiem zapłaty równowartości kosztów wymiany tych wyrobów.
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 14
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.
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§6
Oświadczenia Dostawcy
Dostawca oświadcza, że jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie
wady fizyczne i prawne wyrobów objętych Umową.
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.
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.
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.
§7
Kary umowne i odstąpienie od Umowy
Zamawiający ma prawo obciążyć Dostawcę karą umowną w przypadku opóźnienia się
przez Dostawcę z dostarczeniem wyrobów wraz z dokumentami wyszczególnionymi w §
3 i innymi dokumentem wymaganymi przez przepisy prawa, w stosunku do terminu,
określonego w § 2 ust. 1, w wysokości 0,1% łącznej ceny netto wyrobów, określonej w §
4 ust 1 zdanie ostatnie Umowy.
Zamawiający ma prawo obciążyć Dostawcę karą umowną w przypadku nie wykonania
lub nienależytego wykonania obowiązku określonego w § ust 2 Umowy, w wysokości
2000,00 zł ( dwa tysiące złotych). UWAGA - kwota do weryfikacji.
Zamawiający ma prawo obciążyć Dostawcę karą umowną opóźnienia się przez
Dostawcę z usuwaniem wad w ramach rękojmi lub gwarancji w stosunku do terminów,
określonych w § 5 ust. 4 Umowy, w wysokości 0,1% łącznej ceny netto wyrobów
określonej w § 4 ust 1 zdanie ostatnie Umowy.
W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po
stronie Dostawcy, Zamawiający uprawniony będzie do obciążenia Dostawcy karą
umowną w wysokości 10% łącznej ceny netto wyrobów, określonej w § 4 ust 1 zdanie
ostatnie Umowy.
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 ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego, przenoszącego wysokość
zastrzeżonych kar umownych.
W przypadku zwłoki w terminowej zapłacie należności za wykonanie Umowy, Dostawca
będzie upoważniony do naliczenia Zamawiającemu odsetek za zwłokę w wysokości
ustawowej.

§8
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.
§9
Postanowienia końcowe
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1. Cesja wierzytelności przysługujących Dostawcy wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej
Umowy, może nastąpić jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, pod
rygorem nieważności cesji.
2. Obowiązki dotyczące odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych
leżą po stronie Dostawcy.
3. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy postanowień Umowy, poza
przypadkami uzasadnionymi obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa.
4. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
5. Ewentualne spory mogące powstać w związku z Umową rozstrzygane będą przez
właściwy rzeczowo sąd powszechny w Lublinie.
6. Zmiany i uzupełnienia do niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.
DOSTAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:
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