
 

Umowa nr …………………… 
 
zawarta w Tychach dnia  ............... r. 

 

MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach przy ul. Lokalnej 11, 

zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach pod numerem KRS 0000078561 (NIP 646-23-

47- 267; kapitał zakładowy: 8 840 000,00 zł.), reprezentowaną przez: 

 

........................ 

 

zwanym w dalszej części Umowy „ZAMAWIAJĄCYM”, 

 

 

 

zwanym dalej „WYKONAWCĄ”. 

 

 

Umowa zawarta na podstawie (podstawa prawna zawarcia umowy) 

 

 

§ 1 .  

Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż i dostawa przez Wykonawcę na rzecz 

Zamawiającego Przedmiotu Umowy, szczegółowo opisanego w Specyfikacji Warunków 

Zamówienia. 

 

§ 2 .  

1. Dostawa Przedmiotu Umowy nastąpi w terminie do dnia …………….  

2. Przedmiot Umowy powinien być dostarczony do siedziby Zamawiającego przy ulicy Lokalnej 

11 w Tychach, od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 6:00 a 16:00.  

3. Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego o dokładnym terminie dostawy z co 

najmniej dwudniowym wyprzedzeniem. 

4. Koszty dostawy i rozładunku Przedmiotu Umowy obciążają Wykonawcę. 

5. Wykonawca ponosi ryzyko uszkodzenia lub utraty Przedmiotu Umowy do momentu wydania 

go Zamawiającemu. 

6. Wraz z Przedmiotem Umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu 

wszystkie niezbędne dokumenty określone w SWZ.  

7. Dostawa Przedmiotu Umowy będzie potwierdzona protokołem odbioru.  

8. Brak dokumentów, o których mowa w ust. 6, bądź inne niezgodności Przedmiotu Umowy z 

wymogami Specyfikacji Warunków Zamówienia uprawniają Zamawiającego do odmowy 

odbioru Przedmiotu Umowy. 



 

§ 3 .  

1. Wykonawca udziela gwarancji na Przedmiot Umowy na okres 12 miesięcy od momentu 

podpisania protokołu odbioru.  

2. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wszelkich wad i usterek 

Przedmiotu Umowy, zgłoszonych zarówno na etapie odbioru Przedmiotu Umowy, jak i w 

okresie gwarancji  

3. Zamawiający ma prawo do zgłaszania reklamacji pisemnie lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, na adresy wskazane w § 8 ust. 1. 

4. Wykonawca zobowiązany jest usunąć zgłoszone wady lub usterki Przedmiotu Umowy, bądź 

dostarczyć Przedmiot Umowy wolny od wad w terminie 3 dni od daty zgłoszenia reklamacji. 

5. W przypadku nie dotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 4, Zamawiającemu przysługuje 

prawo do zlecenia usunięcia wad lub usterek, bądź dostarczenia nowego Przedmiotu Umowy, 

podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez potrzeby kierowania do 

Wykonawcy jakichkolwiek dodatkowych wezwań w tym zakresie. 

6. Wykorzystanie uprawnienia, o którym mowa w ust. 5 nie pozbawia Zamawiającego prawa do 

naliczenia kar umownych, o których mowa w § 5. 

7. Niezależnie od uprawnień opisanych w niniejszym paragrafie Zamawiający ma prawo 

dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi na zasadach ogólnych. 

 

§4. 

1. Z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w 

kwocie ……………….. netto. 

2. Cena określona w ust. 1 jest niezmienna i obejmuje koszty wszelkich czynności, nawet 

niewyszczególnionych w Specyfikacji Warunków Zamówienia i niniejszej umowie, które są 

niezbędne do prawidłowego i należytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wynagrodzenie zostanie wypłacone Wykonawcy w oparciu o fakturę VAT, na rachunek  

bankowy w niej wskazany, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu. 

4. Warunkiem wystawienia faktury jest podpisanie bez uwag protokołu odbioru, o którym mowa 

w § 2 ust. 7. 

5. Płatność nastąpi w na rachunek bankowy wskazany w fakturze w terminie 14 dni od daty 

doręczenia Zamawiającemu faktury VAT wraz z kopią protokołu odbioru. 

6. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, by rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT był 

rachunkiem uwidocznionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej na podstawie art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

(Biała lista podatników VAT). 

7. Wykonawca nie ma prawa dokonać przelewu swoich wierzytelności wynikających z niniejszej 

umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

8. Zamawiający oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 

8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 

 

 

 

 

 



§ 5. 

1. W przypadku nienależytej realizacji umowy przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo 

naliczyć Wykonawcy następujące kary umowne: 

a) w przypadku zwłoki w dostawie Przedmiotu Umowy względem terminu określonego w § 

2 ust. 1 w wysokości 0,3% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki; 

b) w przypadku nie usunięcia wad lub usterek Przedmiotu Umowy w terminie określonym w 

§ 3 ust. 4, w wysokości 0,3% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki; 

c) w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 15% wynagrodzenia 

netto, o którym mowa w § 4 ust. 1, a w przypadku częściowego odstąpienia od umowy w 

wysokości 15% wynagrodzenia należnego za część, od której odstąpiono.  

2. Kary umowne, o których mowa w niniejszym paragrafie, będą płatne w terminie 7 (siedmiu) 

dni od daty otrzymania wezwania przez Wykonawcę. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do jednostronnego potrącenia kar umownych z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy bez potrzeby składania odrębnego oświadczenia w tym 

zakresie, a Wykonawca na takie potrącenie wyraża zgodę. 

4. Niezależnie od naliczonych kar umownych, Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

5. Suma kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej umowy nie może przekroczyć 20% 

wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 

 

§6. 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, w całości lub w części, jeżeli opóźnienie w 

wykonaniu zobowiązań, o których mowa w § 2 ust. 1 lub § 3 ust. 4 przekroczy 30 dni. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

 

§7. 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Jeżeli jedno z postanowień niniejszej umowy jest lub będzie bezskuteczne, nie narusza to mocy 

obowiązującej pozostałych postanowień. W miejsce bezskutecznego postanowienia Umowy 

strony zobowiązane są do uzgodnienia takiego postanowienia, które sensem i celem najbliższe 

będzie temu postanowieniu, z punktu widzenia celu, dla którego Umowa niniejsza została 

zawarta i któremu ma służyć. 

3. Zmiana danych określonych w § 8 ust. 1 nie wymaga zmiany umowy, a jedynie pisemnej 

notyfikacji. 

 

 

§8. 

1. W celu należytej realizacji niniejszej umowy trony wskazują następujące dane do kontaktów 

oraz osoby odpowiedzialne za realizację niniejszej umowy: 

 

a) Zamawiający - …………………………. 



 

b) Wykonawca - ………………………… 

2. Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie 

Sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.  

3. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

 

Odpis z rejestru dla Wykonawcy 

 


