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PROJEKT UMOWY NR FL/KR/114/2017 

 

 

Zawarta w dniu ......................... 2017 r. pomiędzy: 

 

1. TAMEH POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, Al. J. Piłsudskiego 92/102B, wpisaną 

do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, 

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000517891, REGON: 

243631583, NIP: 6292469987, kapitał zakładowy: 340 118 500,00 zł (wpłacony w całości), zwaną 

dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 

 

1) ………………………………………………………………..…… 

 

 

2) ……………………………………..……………………………… 

 
a 

 
2. ………………………………..z siedzibą …………………………………………………………., wpisaną do Krajowego 

Rejestru Sądowego ……………………………………………………………………………, pod nr KRS: …………………………, 

NIP: …………………………., REGON: …………………………,zwaną dalej „Dostawcą”, reprezentowaną przez: 

 

 

1) ……………………………...…………………………………… 

 

 

2) ……………………………………….…………………………… 

 

Zamawiający i Dostawca będą łącznie określani jako Strony, a każdy oddzielnie jako Strona. 

 
 

W rezultacie wyboru oferty Dostawcy w postępowaniu nr FL/KR/114/2017 o udzielenie zamówienia na 

realizację zadania pn. „Dostawa zasuw DN600 i DN800” w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie Procedury Udzielenia Zamówień w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Strony zawarły Umowę, zwaną 

dalej „Umową”, o następującej treści: 
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§1  

                                                                     PRZEDMIOT UMOWY 

1. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu i do przeniesienia na Zamawiającego 
własności 4 sztuk zasuw DN600 z napędem elektrycznym NWA 1 wraz z kompletem kołnierzy 
(przeciw kołnierzy) oraz 8 sztuk zasuw DN800 z napędem elektrycznym NWA 1 wraz z kompletem 
kołnierzy (przeciw kołnierzy), zwanej dalej Urządzeniami (dalej jako „Przedmiot Umowy”), 

2. Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy zawiera Załącznik nr 1 do Umowy. 

 

§2  

   TERMINY 

 Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu Przedmiot Umowy określony w §1 w terminie 
do dnia 28.12.2017 r.. 

 

§3  

SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI STRON 

1. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Przedmiot Umowy zgodnie z Umową i złożoną ofertą,  

w wyznaczonym terminie. Urządzenia należy dostarczyć do Magazynu 370  w TAMEH POLSKA  

sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków, 31-752 Kraków, ul. Ujastek 1, od poniedziałku do piątku  

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 630 do 1300. 

1. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu Przedmiot Umowy fabrycznie nowy, 

spełniający wymagania określone w Załączniku nr 1 do Umowy, a także wynikające z powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych, warunków dozoru technicznego, 

posiadający wymagane atesty, świadectwa jakości lub deklaracje zgodności, a także wolny od wad 

fizycznych i prawnych, w tym nieobciążony prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich. 

2. Przedmiot Umowy będzie realizowany na koszt i ryzyko Dostawcy. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, w tym do 

udostępnienia Dostawcy wszelkich niezbędnych danych potrzebnych do jego wykonania. 

 

§4  

OBOWIĄZKI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODAROWANIA ODPADAMI i BHP 

1. Dostawca, jako podmiot korzystający ze środowiska, jest obowiązany do przestrzegania wymagań 
ochrony środowiska na podstawie obowiązujących przepisów. 

2. W związku z obowiązującym w TAMEH POLSKA sp. z o.o.  Systemem Zarządzania Środowiskiem 
(SZŚ), zobowiązuje się pracowników Dostawcy do stosowania wytycznych obowiązującej Polityki 
Środowiskowej oraz obowiązujących i udostępnionych  na terenie TAMEH procedur i instrukcji 
SZŚ oraz wszelkich wytycznych przekazywanych przez pracowników nadzorujących prace 
Dostawcy. Zobowiązuje się Dostawcę do spełniania przepisów prawa w zakresie ochrony 
środowiska, w tym do posiadania niezbędnych zezwoleń, jeśli takowe są wymagane. 

3. Dostawca zobowiązuje się do odbioru i zagospodarowania wszelkiego rodzaju odpadów 
powstałych w związku z realizacją Umowy, zgodnie z przepisami dotyczącymi gospodarki 
odpadami, na własny koszt. Jednakże na wniosek Zamawiającego, Dostawca będzie zobowiązany 
do przekazywania wskazanych przez Zamawiającego odpadów powstałych w związku z realizacją 
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Umowy, do wskazanego przez Zamawiającego miejsca lub miejsc. W przypadku wskazanym  
w zdaniu poprzednim zagospodarowanie tych odpadów będzie należeć do Zamawiającego. 

 

§5  

                                                                              ODBIORY 

1.  Odbiór Przedmiotu Umowy wymaga potwierdzenia w formie Protokołu Odbioru. 

2. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić warunki do odbioru Przedmiotu Umowy, w szczególności 
zobowiązuje się, iż osoby upoważnione do działania w imieniu Zamawiającego będą uczestniczyć  
w procedurze odbioru Przedmiotu Umowy. 

3. W terminie 3 dni od dnia dostarczenia przez Dostawcę Przedmiotu Umowy Zamawiający dokona 
jego weryfikacji pod kątem spełnienia wymagań określonych w Załączniku nr 1 do Umowy,  
a następnie dokona protokolarnego ich odbioru. 

4. Dokumentem potwierdzającym odbiór Przedmiotu Umowy jest podpisany przez obie Strony 
Protokół Odbioru, potwierdzający odbiór przez Zamawiającego Przedmiotu Umowy bez 
zastrzeżeń. 

5. W razie nieuzasadnionej odmowy podpisania przez Dostawcę Protokołu Odbioru Zamawiający 
będzie uprawniony do jednostronnego podpisania tego protokołu. 

6. W wypadku stwierdzenia podczas czynności odbiorowych przez Zamawiającego, że Przedmiot 
Umowy ma wady jakościowe lub ilościowe, w Protokole Odbioru należy wskazać te wady oraz 
termin ich usunięcia. Po upływie terminu usunięcia wad przedstawiciele Zamawiającego ponownie 
przystąpią do czynności odbioru. 

7. Z chwilą podpisania Protokołu Odbioru przez przedstawiciela Zamawiającego wszelkie prawa 
w stosunku do Przedmiotu Umowy przechodzą na Zamawiającego. 

8. Dokonanie odbioru Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Dostawcy  
z odpowiedzialności z tytułu rękojmi lub Gwarancji. 

§6  

WYNAGRODZENIE, ZASADY ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI 

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy ustala się całkowite wynagrodzenie, które nie przekroczy wysokości 
………………………… zł netto słownie: ……………………………………………………………………………………... Do niniejszej 
kwoty zostanie doliczony podatek VAT według aktualnie obowiązujących stawek.   

2. Wynagrodzenie za wykonanie Umowy zawiera wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego 
zrealizowania przez Dostawcę Przedmiotu Umowy, z uwzględnieniem wszystkich związanych  
z tym obowiązków Dostawcy wynikających z Umowy lub z powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa. 

3. Ustala się, że rozliczenie za Przedmiot Umowy: 

 nastąpi na podstawie faktury końcowej wystawionej po zrealizowaniu całego Przedmiotu 
Umowy, 

4. Podstawę do wystawienia przez Dostawcę faktury i zapłaty wynagrodzenia stanowi wyłącznie 
Protokół Odbioru podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń. 

5. Najpóźniej w terminie 7 dni kalendarzowych od daty realizacji Przedmiotu Umowy, Dostawca 
zobowiązuje się wysłać fakturę Zamawiającemu na adres TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o.  
ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice. 

6. Faktura musi zawierać dane wymagane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Dostawca 
zobowiązany jest do opisania faktury VAT przez wskazanie numeru Zamówienia IFS  
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i numeru Umowy. Brak powyższych danych w treści faktury VAT spowoduje niezapłacenie 
Dostawcy wynagrodzenia bez prawa żądania zapłaty odsetek za opóźnienie, do chwili wystawienia 
poprawnej faktury VAT. Termin zapłaty jest zachowany w dacie obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego.  

7. Zamawiający zapłaci Dostawcy wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy przelewem 
bankowym z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Dostawcy prowadzony  
w …………………………………………………………………. o numerze …………………………….................................... 
w terminie 45 dni od daty skutecznego dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, wraz  
z dokumentami rozliczeniowymi na adres podany w ust. 5 powyżej. Zmiana numeru rachunku 
bankowego wymaga powiadomienia Zamawiającego odrębnym pismem, podpisanym zgodnie  
z reprezentacją Dostawcy. 

8. Strony uzgadniają, że miejscem spełnienia świadczenia pieniężnego jest bank Zamawiającego, a za 
datę jego wykonania uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego w tym banku. 

 

§7   

ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU RĘKOJMI I GWARANCJI 

1.  Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości (dalej Gwarancja): 

1.1. na Przedmiot Umowy - na okres 24 miesięcy; 

z których każde zwane będzie w treści niniejszego paragrafu „Przedmiotem objętym Gwarancją”. 

2. Okres Gwarancji, o której mowa w ust. 1, rozpoczyna bieg od daty kompletnej dostawy. 

3. Z tytułu Gwarancji Dostawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie wady Przedmiotu objętego 

Gwarancją, w szczególności zmniejszające jego wartość użytkową, techniczną. 

4. Jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1, tj. w okresie Gwarancji, Zamawiający stwierdzi 

wystąpienie wady Przedmiotu objętego Gwarancją, uprawniony jest do zgłoszenia Dostawcy 

reklamacji (dalej Reklamacja), pocztą elektroniczną lub w formie pisemnej. Dostawcy zobowiązuje 

się niezwłocznie potwierdzić na piśmie lub pocztą elektroniczną otrzymanie zgłoszenia 

Reklamacji. Jeżeli w terminie 3 dni od zgłoszenia Reklamacji przez Zamawiającego Dostawca nie 

potwierdzi jej otrzymania, uważa się, że Dostawca takie potwierdzenie złożył z chwilą upływu tego 

terminu.  

5. Reklamacje, o których mowa w ust. 4, mogą być składane w imieniu Zamawiającego  

na adres poczty elektronicznej Dostawcy przez pracowników Zamawiającego uprawnionych do 

działania w tym zakresie jednoosobowo. Dostawca potwierdza otrzymanie Reklamacji na adres 

poczty elektronicznej Zamawiającego, z którego otrzymał zgłoszenie reklamacyjne. Przy czym 

ilekroć w niniejszym paragrafie jest mowa o adresach poczty elektronicznej Zamawiającego lub 

Dostawcy, chodzi o adresy poczty elektronicznej Zamawiającego lub Dostawcy wskazane  

w § 12 Umowy. 

6. Dostawca zobowiązuje się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia 

zgłoszenia Reklamacji przez Zamawiającego, usunąć na własny koszt wadę, a gdyby to nie było 

możliwe - dostarczyć nowy, wolny od wad Przedmiot objęty Gwarancją lub odpowiednią, objętą 

Reklamacją, jego część. W takim przypadku postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się 

odpowiednio. 

7. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względów technologicznych, Zamawiający, na 

wniosek Dostawcy, może wyrazić w formie pisemnej zgodę na przedłużenie terminu 
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przewidzianego w ust. 6. 

8. Jeżeli w okresie Gwarancji Przedmiot objęty Gwarancją lub jego część dwukrotnie będzie 

przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny od wad, 

bez względu na możliwość i dopuszczalność jego naprawy. Postanowienia niniejszego ustępu nie 

wykluczają możliwości żądania wymiany wadliwego Przedmiotu objętego Gwarancją na nowy, 

wolny od wad już przy pierwszej lub drugiej Reklamacji. 

9. Jeżeli Dostawca odmówi usunięcia wady Przedmiotu objętego Gwarancją lub jego części albo nie 

usunie jej w terminie przewidzianym w ust. 6 lub określonym na podstawie ust. 7, i nie dostarczy 

Zamawiającemu Przedmiotu zastępczego, Zamawiający będzie uprawniony do samodzielnego lub 

za pośrednictwem osoby trzeciej, usunięcia zgłoszonej wady na koszt i ryzyko Dostawcy. 

10. Dostawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował w czasie usuwania wad  

w zakresie polisy OC. 

11. Dostawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu Gwarancji wyłącznie, jeżeli wykaże, że: 

11.1. wady powstały na skutek działania siły wyższej; 

11.2. wady spowodowane zostały niezgodnym z przeznaczeniem Przedmiotu objętego Gwarancją 

korzystaniem z tego Przedmiotu przez Zamawiającego lub osoby trzecie, za które Dostawca 

nie ponosi odpowiedzialności. 

12. Przed upływem terminu Gwarancji Zamawiający będzie uprawniony do dokonania odbioru 

pogwarancyjnego przy udziale Dostawcy. O przewidywanym terminie odbioru pogwarancyjnego 

Zamawiający poinformuje Dostawcę z co najmniej 3 – dniowym wyprzedzeniem. Postanowienie  

§ 5 ust. 7 Umowy stosuje się także do odbioru, o którym mowa w niniejszym ust. 12. 

13. W protokole odbioru pogwarancyjnego Zamawiający określi zakres stwierdzonych wad. Dostawca 

na swój koszt usunie wady stwierdzone w trakcie odbioru pogwarancyjnego w takim terminie, jaki 

Umowa przewiduje dla usuwania wad stwierdzonych w okresie Gwarancji, chyba że Strony ustalą 

inny termin. 

14. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu Gwarancji także po upływie okresów Gwarancji, 

jeżeli wady ujawnią się przed ich upływem oraz przed upływem Gwarancji zostaną zgłoszone. 

15. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Zamawiającego z 

tytułu rękojmi za wady przysługujących mu na zasadach ogólnych, z uwzględnieniem postanowień 

poniższych ustępów niniejszego paragrafu. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu 

rękojmi za wady fizyczne Przedmiotu objętego Gwarancją niezależnie od uprawnień wynikających 

z Gwarancji. 

16. Dostawca udziela Zamawiającemu rękojmi na cały Przedmiot objęty Gwarancją na okres 12 

miesięcy licząc od daty kompletnej dostawy. 

17. Dostawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady zgłoszone przez uprawnionego z rękojmi 

Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego lub w innym 

obustronnie uzgodnionym technicznie możliwym terminie. 



Projekt Umowy nr FL/KR/114/2017 

 

Strona 6 z 12 
 

§8  

                                                                         KARY UMOWNE 

1. Strony ustalają, że Dostawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar 
umownych w następujących przypadkach: 

1.1. w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy Przedmiotu Umowy w terminie określonym 
zgodnie z § 2 ust. 1 Umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto należnego Dostawcy na 
podstawie § 6 ust. 1 Umowy - za każdy dzień opóźnienia. 

1.2. w przypadku opóźnienia w usunięciu wad Przedmiotu Umowy stwierdzonych przy odbiorze  
w terminie określonym zgodnie z § 5 ust. 9 Umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto 
należnego Dostawcy na podstawie § 6 ust. 1 Umowy za Przedmiotu Umowy dotknięty wadą - 
za każdy dzień opóźnienia. 

1.3. w przypadku opóźnienia w usunięciu w terminie wad ujawnionych w okresie Gwarancji / 
rękojmi - w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto należnego Dostawcy na podstawie § 6  
ust. 1 Umowy za Przedmiotu Umowy dotknięty wadą - za każdy dzień opóźnienia. 

1.4. w przypadku, gdy którakolwiek ze Stron odstąpi od Umowy w całości lub w części z przyczyn 
leżących po stronie Dostawcy lub gdy Dostawca odstąpi od Umowy w całości lub w części bez 
uzasadnionej przyczyny - w wysokości 10% całego wynagrodzenia netto należnego Dostawcy 
na podstawie § 6 ust. 1 Umowy, 

1.5. w przypadku naruszenia przez Dostawcę obowiązku poufności określonego w § 11 Umowy - 
w wysokości 1% całego wynagrodzenia netto należnego Dostawcy na podstawie § 6 ust. 1 
Umowy - za każde jednokrotne naruszenie tego obowiązku; 

2. Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Dostawcy kary umownej w przypadku, gdy 
którakolwiek ze Stron odstąpi od Umowy w całości lub części z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego lub gdy Zamawiający odstąpi od Umowy w całości lub w części bez uzasadnionej 
przyczyny - w wysokości 10% całego wynagrodzenia netto należnego Dostawcy na podstawie  
§ 6 ust. 1 Umowy, 

3. Jeżeli kary umowne wskazane w ust. 1 nie pokryją w całości szkody poniesionej przez 
Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego w pełnej wysokości, 

4. Kary umowne będą płatne przez Strony w terminie 14 dni od daty wystawienia noty 
obciążeniowej przez Zamawiającego. 

5. Łączna suma kar umownych płatnych przez Dostawcę zgodnie z postanowieniami Umowy,  

z wyłączeniem kar umownych związanych z naruszeniem przepisów BHP i dyscypliny pracy,  

o których mowa w Załączniku nr 2 do niniejszej Umowy, jest ograniczona do kwoty dwudziestu 

pięciu procent (25%) całego wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy na podstawie §6 ust. 1 

Umowy. 

 

§9  

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części, jeżeli Dostawca naruszy istotny 
obowiązek określony w Umowie, a w szczególności: 

1.1. nie zrealizuje dostawy w terminie określonym w § 2 ust. 1 Umowy bez uzasadnionej przyczyny 
lub przerwie dostawę i przerwa ta trwała będzie dłużej niż 20 dni ; 

1.2. nie usunie wad Przedmiotu objętego Gwarancją lub jego części w terminie określonym  
w § 7 ust. 6 lub określonym na podstawie § 7 ust. 7 Umowy;  



Projekt Umowy nr FL/KR/114/2017 

 

Strona 7 z 12 
 

1.3. nie usunie wad przedmiotu objętego rękojmią w terminie określonym w § 7 ust. 6 lub 
określonym na podstawie § 7 ust. 7 Umowy; 

1.4. naruszy obowiązek zachowania poufności wynikający z § 11 Umowy; 

1.5. Dostawca (pomimo uprzedniego, odpowiedniego wezwania przez Zamawiającego, 
skierowanego do Dostawcy z 5 - dniowym terminem na zrealizowanie tegoż wezwania) nadal 
realizuje Przedmiot Umowy: 

a) bez zachowania należytej staranności, 

b) z naruszeniem obowiązujących przepisów 

c) niezgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej Umowie. 

2. Dostawca może od Umowy odstąpić w całości lub części, jeżeli Zamawiający naruszy istotny 
obowiązek określony w Umowie, a w szczególności: 

2.1. bez uzasadnionej przyczyny odmówi przystąpienia do dokonania czynności odbioru; 

3. Jeśli przepis ustawy nie stanowi inaczej, uprawnienie do odstąpienia od Umowy Strona 
uprawniona może wykonać w ciągu 5 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uprawniającego do 
złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.  

4. Uprawnienia do odstąpienia od Umowy przewidziane w postanowieniach niniejszego paragrafu 
nie wykluczają możliwości odstąpienia przez Stronę od Umowy w przypadkach określonych  
w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 

5. Odstąpienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. Umowa może być rozwiązana bez wypowiedzenia w przypadku określonym w § 13 ust. 5 Umowy. 

7. Rozwiązanie Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§10   

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ROZWIĄZANIE UMOWY 

8. Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części, jeżeli Dostawca naruszy istotny 
obowiązek określony w Umowie, a w szczególności: 

8.1. nie zrealizuje dostawy w terminie określonym w § 2 ust. 1 Umowy bez uzasadnionej 
przyczyny lub przerwie dostawę i przerwa ta trwała będzie dłużej niż 20 dni ; 

8.2. nie usunie wad Przedmiotu objętego Gwarancją lub jego części w terminie określonym  
w § 7 ust. 6 lub określonym na podstawie § 7 ust. 7 Umowy;  

8.3. nie usunie wad przedmiotu objętego rękojmią w terminie określonym w § 7 ust. 6 lub 
określonym na podstawie § 7 ust. 7 Umowy; 

8.4. naruszy obowiązek zachowania poufności wynikający z § 11 Umowy; 

8.5. Dostawca (pomimo uprzedniego, odpowiedniego wezwania przez Zamawiającego, 
skierowanego do Dostawcy z 5 - dniowym terminem na zrealizowanie tegoż wezwania) 
nadal realizuje Przedmiot Umowy: 

d) bez zachowania należytej staranności, 

e) z naruszeniem obowiązujących przepisów 

f) niezgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej Umowie. 
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9. Dostawca może od Umowy odstąpić w całości lub części, jeżeli Zamawiający naruszy istotny 
obowiązek określony w Umowie, a w szczególności: 

9.1. bez uzasadnionej przyczyny odmówi przystąpienia do dokonania czynności odbioru; 

10. Jeśli przepis ustawy nie stanowi inaczej, uprawnienie do odstąpienia od Umowy Strona 
uprawniona może wykonać w ciągu 5 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uprawniającego do 
złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.  

11. Uprawnienia do odstąpienia od Umowy przewidziane w postanowieniach niniejszego paragrafu 
nie wykluczają możliwości odstąpienia przez Stronę od Umowy w przypadkach określonych  
w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 

12. Odstąpienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

13. Umowa może być rozwiązana bez wypowiedzenia w przypadku określonym w § 13 ust. 5 Umowy. 

14. Rozwiązanie Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
1. Dostawca przyjmuje do wiadomości, że w imieniu Zamawiającego czynności w zakresie obsługi 

klienta, usługi kadrowo-płacowe lub usługi finansowo-księgowe, w tym usługi windykacyjne (dalej: 
Czynności), może wykonywać inny podmiot w szczególności TAURON Obsługa Klienta  
sp. z o.o. (dalej: Podmiot Obsługujący). 

2. Dostawca wyraża zgodę na przekazywania przez Zamawiającego Podmiotowi Obsługującemu 
wszelkich informacji i danych niezbędnych do prawidłowego wykonywania Czynności związanych 
z niniejszą Umową. 

3. Udostępnienie Podmiotowi Obsługującemu informacji i danych, o których mowa w ust. 8, nie 
stanowi naruszenia obowiązku zachowania poufności przez Zamawiającego i obejmuje  
w szczególności prawo do udostępnienia treści Umowy, wszystkich załączników do niej oraz 
dokumentacji powiązanej z nią a także danych wytworzonych w toku jej wykonywania, zmiany, 
rozwiązania lub wygaśnięcia, w dowolnej formie i czasie. 

4. Strony zgodnie oświadczają, że postanowienia ust. 7 - 9 powinny być interpretowane możliwie 
szeroko w celu umożliwienia wykonywania Czynności przez Podmiot Obsługujący. 

§11   

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 Strony nie ustanowiły zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

 

§12   

KLAUZULA POUFNOŚCI 

5. Dostawca nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy 
Informacji Poufnych w rozumieniu niniejszego paragrafu oraz zobowiązuje się traktować je  
i chronić jak tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

6. Przez Informacje Poufne należy rozumieć wszelkie informacje (w tym przekazane lub pozyskane  
w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej i każdej innej) związane z Umową (w tym także sam fakt 
jej zawarcia), uzyskane w trakcie negocjacji warunków Umowy, w trakcie postępowań mających 
na celu zawarcie Umowy oraz w trakcie jej realizacji, bez względu na to, czy zostały one 
udostępnione Dostawcy w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, czy też zostały 
pozyskane przy tej okazji w inny sposób, w szczególności informacje o charakterze finansowym, 
gospodarczym, ekonomicznym, prawnym, technicznym, organizacyjnym, handlowym, 
administracyjnym, marketingowym, w tym dotyczące Zamawiającego, a także innych podmiotów, 
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w szczególności tych, z którymi Zamawiający pozostaje w stosunku dominacji lub zależności oraz, 
z którymi jest powiązany kapitałowo lub umownie (Informacje Poufne). 

7. Dostawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego ujawniać, upubliczniać, 
przekazywać ani w inny sposób udostępniać osobom trzecim lub wykorzystywać do celów innych 
niż realizacja Umowy, jakichkolwiek Informacji Poufnych.  

8. Zobowiązanie do zachowania poufności nie ma zastosowania do Informacji Poufnych: 

8.1. które są dostępne Dostawcy przed ich ujawnieniem Dostawca przez Zamawiającego; 

8.2. które zostały uzyskane z wyraźnym wyłączeniem przez Zamawiającego zobowiązania 
Dostawcy do zachowania poufności; 

8.3. które zostały uzyskane od osoby trzeciej, która uprawniona jest do udzielenia takich 
informacji;  

8.4. których ujawnienie wymagane jest na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów 
prawa lub na podstawie żądania uprawnionych władz; 

8.5. które stanowią informacje powszechnie znane. 

9. W zakresie niezbędnym do realizacji Umowy, Dostawca może ujawniać Informacje Poufne swoim 
pracownikom lub osobom, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy, pod warunkiem, że 
przed jakimkolwiek takim ujawnieniem zobowiąże te osoby do zachowania poufności na zasadach 
określonych w Umowie. Za działania lub zaniechania takich osób Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność, jak za działania i zaniechania własne. 

10. Zobowiązanie do zachowania poufności, o którym mowa w niniejszym paragrafie wiąże Dostawcę 
bezterminowo, także w razie wygaśnięcia, rozwiązania lub odstąpienia od Umowy. Dostawca 
zobowiązuje się, że zarówno on, jak i osoby, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy, 
niezwłocznie po zakończeniu wykonania Umowy, a także na każde pisemne żądanie 
Zamawiającego, bezzwłocznie zwrócą lub zniszczą wszelkie dokumenty lub inne nośniki Informacji 
Poufnych, w tym ich kopie oraz opracowania i wyciągi, za wyjątkiem jednego ich egzemplarza dla 
celów archiwalnych, który dostawca uprawniony jest zachować.  

 
§13  

OSOBY ODPOWIEDZIALNE 

1. Ze strony Zamawiającego osobami upoważnionymi do kontaktów w sprawach dotyczących Umowy 
oraz do podpisania protokołu, są: 

 Jerzy Kubala, tel.: 668 635 012, e-mail: jerzy.kubala@arcelormittal.com , 

 Grzegorz Rojewski, tel.: 608 032 143, e-mail: grzegorz.rojewski@arcelormittal.com , 

  Wiesław Dziuba, tel.: 664 995 635, e-mail: wieslaw.dziuba@arcelormittal.com . 

 

2. Ze strony Dostawcy osobami upoważnionymi do kontaktów w sprawach dotyczących Umowy oraz 
do podpisania protokołu, są: 

 

 ......................................., tel:......................................... e-mail. ............................ 

 

 ........................................., tel:........................................ e-mail. ............................ 

 

mailto:jerzy.kubala@arcelormittal.com
mailto:grzegorz.rojewski@arcelormittal.com
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§14  

                                                                           SIŁA WYŻSZA 

1. Użyte w Umowie określenie „Siła Wyższa” oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, 
nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, które wystąpiło po zawarciu Umowy, 
uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, któremu 
nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron. Za przejawy 
Siły Wyższej Strony uznają w szczególności:  

1.1. klęski żywiołowe, w tym: trzęsienie ziemi, huragan, powódź oraz inne nadzwyczajne zjawiska 
atmosferyczne; 

1.2. akty władzy państwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjątkowy, itd.; 

1.3. działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrażające 
porządkowi publicznemu; 

1.4. strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje,  
z wyłączeniem strajków u Stron. 

2. Jeżeli Siła Wyższa uniemożliwia lub uniemożliwi jednej ze Stron wywiązanie się  
z jakiegokolwiek zobowiązania objętego Umową, Strona ta zobowiązana jest niezwłocznie, nie 
później jednak niż w terminie dwóch dni od wystąpienia Siły Wyższej, zawiadomić drugą Stronę na 
piśmie o wydarzeniu lub okolicznościach stanowiących Siłę Wyższą wymieniając przy tym 
zobowiązania, z których nie może lub nie będzie mogła się wywiązać oraz wskazując 
przewidywany okres, w którym nie będzie możliwe wykonywanie Umowy. Powinna także dążyć 
do kontynuowania realizacji swoich zobowiązań w rozsądnym zakresie oraz podjąć działania 
niezbędne do zminimalizowania skutków działania Siły Wyższej oraz czasu jej trwania. 

3. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy  
w całości lub w części, w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane wystąpieniem Siły 
Wyższej. W wypadku zaistnienia Siły Wyższej o charakterze długotrwałym, powodującej 
niewykonywanie Umowy przez okres dłuższy niż jeden miesiąc, Strony będą prowadzić negocjacje 
w celu określenia dalszej realizacji lub rozwiązania Umowy. 

4. Negocjacje, o których mowa w ust. 3 zdanie drugie, uważa się za bezskutecznie zakończone, jeżeli 
po upływie 7 dni od dnia ich rozpoczęcia Strony nie osiągną porozumienia, chyba że przed 
upływem tego terminu Strony wyrażą w formie pisemnej zgodę na ich kontynuowanie i określą 
inną datę zakończenia negocjacji.  

5. W przypadku bezskutecznego zakończenia negocjacji w terminie określonym zgodnie z ust. 4, 
Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

 

§15  

                                                                        ZMIANY UMOWY 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy mogą być dokonywane pod rygorem 
nieważności jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu do Umowy podpisanego przez obydwie 
Strony, z wyłączeniem zmiany firm Stron, danych wskazanych w § 16 ust. 3 zdanie pierwsze 
Umowy, osób wskazanych w § 12 Umowy, danych kontaktowych tych osób oraz innych tym 
podobnych danych, które będą następować w drodze pisemnego oświadczenia Strony, której 
dana zmiana dotyczy. 

2. Strony dopuszczają możliwość dokonania istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do 
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy, w przypadku wystąpienia co 
najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem wskazanych warunków 
ich wprowadzenia: 
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2.1. zmiana typu Przedmiotu Umowy lub ich ilości określonych w Załączniku nr 1 do Umowy  
(z zastrzeżeniem postanowienia § 1 ust. 3 Umowy) – w razie braku dostępności Przedmiotu 
Umowy na rynku lub zaprzestania ich produkcji, z uwzględnieniem postanowień ust. 2.3, 

2.2. zmiana terminu realizacji całości lub części Przedmiotu Umowy, w razie zaistnienia przyczyn 
zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego lub Dostawcy skutkujących niemożliwością 
dotrzymania pierwotnych terminów wynikających z Umowy, 

2.3. zmiana miejsca dostawy określonego w § 3 Umowy oraz związana z tą zmianą modyfikacja 
terminów dostaw w zakresie ilości Urządzeń dostarczanych do poszczególnych miejsc 
dostawy - jeżeli będzie to uzasadnione potrzebami Zamawiającego,  

2.4. zmiana wynagrodzenia Dostawcy – w razie zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, jeśli 
ta zmiana będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania Przedmiotu Umowy po 
stronie Dostawcy; w takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia 
wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Dostawcę;  

2.5. zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Dostawcy – w razie 
zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie, 

3. W przypadku określonym w ust. 2 pkt. 2.1 Dostawca zaproponuje Zamawiającemu zamiennik o co 
najmniej równoważnych parametrach technicznych jak określone zgodnie z postanowieniem § 6 
Umowy. Na Dostawcy spoczywa obowiązek pisemnego poinformowania Zamawiającego  
o konieczności zmiany Umowy z przyczyny wskazanej w zdaniu poprzednim oraz dostarczenie 
pisemnego potwierdzenia dystrybutora lub producenta o wycofaniu z rynku Urządzenia 
pierwotnie objętego Przedmiotem Umowy. 

 

§16  

                                                                            ZAŁĄCZNIKI 

1. Integralnymi składnikami niniejszej Umowy są następujące dokumenty: 

1.1. Załącznik nr 1 - (zakres Przedmiotu Umowy), 

1.2. Załącznik nr 2 – Katalog kar BHP. 

 

§17  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W przypadkach i na zasadach prawem przewidzianych Dostawca ma prawo do naliczania  
i dochodzenia odsetek. 

2. Zamawiający może bez zgody Dostawcy przenieść wszelkie wierzytelności wynikające z niniejszej 
Umowy na osobę trzecią, chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo 
właściwości zobowiązania. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień wynikających z Umowy, 
przeniesienie praw lub obowiązków Dostawcy, wynikających z Umowy, na osobę trzecią wymaga 
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności. Zamawiający, wyrażając 
zgodę na przeniesienie praw lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią, może 
uzależnić swoją zgodę od spełnienia przez Wykonawcę dokonującego przeniesienia praw lub 
obowiązków wynikających z Umowy, określonych warunków lub przesłanek. 

3. Strony zobowiązane są informować się wzajemnie w formie pisemnej o zmianie ich siedzib  
i adresów wskazanych w Umowie. W przypadku zaniechania tego obowiązku przez jedną ze Stron, 
doręczenie staje się skuteczne z chwilą dotarcia pisma drugiej, ze Stron na ostatni znany jej adres 
Strony, która uchybiła obowiązkowi wynikającemu z niniejszego ustępu. 

4. W sprawach nieuregulowanych Umową będą miały zastosowanie przepisy powszechnie 
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obowiązujące w szczególności przepisy kodeksu cywilnego. W przypadku sprzeczności 
któregokolwiek postanowienia Umowy z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, 
pierwszeństwo mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

5. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana. 

6. Wszelkie spory mogące wyniknąć z Umowy będą rozpatrywane przez Sąd właściwy  
dla siedziby Zamawiającego. 

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

 

 

 

 WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 1 do Umowy FL/KR/114/2017 

 

Szczegółowy opis Urządzeń 

 

Lp. Nazwa towaru j. m. Ilość 
Cena jedn. 

(PLN) netto 

1  szt.   

2  Szt.   

 
 
 
 
 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

 

 

 

 WYKONAWCA: 
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