
 

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SWZ 

Zamówienie Publiczne nr NP-ZPS-4/2023 

 

Umowa nr NP-ZPS-4/2023 

 

Zawarta w dniu .............. 2023 r. w Stargardzie pomiędzy: 

 

Wodami Miejskimi Stargard Sp. z o. o.  z siedzibą w Stargardzie, ul. S. Okrzei 6, tel. 91 5771274; faks 

91 5772128; e-mail: sekretariat@wodymiejskie.stargard.pl; www.wodymiejskie.stargard.pl, NIP  854- 

001–15–20, REGON  811115758, Kapitał zakładowy 56.825.500,00  zł, Sąd Rejonowy w Szczecinie, XIII 

Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego, nr 0000033245, BDO: 000002477, zwanym dalej w części 

umowy “Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

a  

......................................................................z siedzibą w…………………………… przy ul.     

............................,tel. …………….,  faks. ………………., e-mail  …………….., NIP ………., REGON …………., ……  

wpisanym do ..........................................pod nr .....................................  

zwanym dalej „WYKONAWCĄ”, reprezentowanym przez: 

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

 

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w oparciu o zapisy 

Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o., do których nie 

mają zastosowania przepisy ustawy Pzp, została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa armatury wodomierzowej wskazanej poniżej: 

Lp. Asortyment  Producent1 JM. 
szacunkowa 

ilość 2 

cena 
jednostkowa 

netto 
wartość netto podatek VAT wartość brutto 

1 
Zawór skośny odcinający GEBO 
DN  20               ge

b
o

 

szt. 10   

 

   

2 
Zawór skośny odcinający GEBO 
DN  25  szt. 200   

 
   

 
1  Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia świadomie użył nazw producentów artykułów i materiałów ze względu na brak możliwości opisu w inny 
jednoznaczny sposób. Nazwy własne oraz producenci zostali podani ze względu na przejrzystość zapisu, umożliwiające oferentom w sposób trafny, 
zrozumieć , jaki asortyment Zamawiający ma na myśli. Opis ten, jasno przedstawia wymogi, co, do jakości, wymogów technicznych zamawianego 
asortymentu służącego do rozbudowy infrastruktury wodomierzowej. W przypadku produktów wymienionych z nazwy, Zamawiający dopuszcza 
możliwość zaoferowania produktów równoważnych tj. posiadających te same lub lepsze parametry techniczne, jakościowe, okres żywotności, 
funkcjonalne i użytkowe, jak te określone w załączniku nr 1. W celu potwierdzenia równoważności Wykonawca dołączy karty katalogowe lub inne 
dokumenty np. wydruki ze stron internetowych.  

 
2 Ilości armatury wskazane w Załączniku nr 1 są ilościami szacunkowymi służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru 
najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizację umowy w wielkościach podanych w Załączniku nr 1. Zakupy dokonane w 
trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych pozycji różnić się ilościowo od wartości podanych w Załączniku nr 1 (zarówno mogą być większe, 
mniejsze lub nie wystąpić w ogóle), jednak łączna wartość umowy nie przekroczy całkowitej wartości oferty wybranego Wykonawcy. 



 

3 
Zawór skośny odcinający GEBO 
DN  32  szt. 20   

 
   

4 
Zawór skośny odcinający GEBO 
DN  40 szt. 10   

 
   

5 
Zawór skośny odcinający GEBO 
DN  50  szt. 10   

 
   

6 
Zawór skośny antyskażeniowy 
GEBO DN 20 szt. 10   

 
   

7 
 Zawór skośny antyskażeniowy 
GEBO DN  25  szt. 200   

 
   

8 
 Zawór skośny antyskażeniowy 
GEBO DN  32  szt. 20   

 
   

9 
Zawór skośny antyskażeniowy 
GEBO DN  40  szt. 10   

 
   

10 
Zawór skośny antyskażeniowy 
GEBO DN 50  szt. 10   

 
   

11 Uszczelka wodomierzowa Ø 15    

en
b

ra
 

szt. 250   
 

   

12  Uszczelka wodomierzowa Ø 20  szt. 500   
 

   

13 Uszczelka wodomierzowa Ø 25  szt. 50   
 

   

14 Uszczelka wodomierzowa Ø 32  szt. 50   
 

   

15 Uszczelka wodomierzowa Ø 40 szt. 30   
 

   

16 Konsola wodomierzowa Ø  20  szt. 20   
 

   

17  Konsola wodomierzowa Ø  25  szt. 10   
 

   

18 Konsola wodomierzowa Ø  32 szt. 5   
 

   

19 Konsola wodomierzowa Ø  40  szt. 5   
 

   

20 
Przedłużka wodomierzowa 
mosiężna Ø 20 dł 7 cm  szt. 50   

 
   

21 
Przedłużka wodomierzowa 
mosiężna Ø 25 dł 9 cm szt. 50   

 
   

22 
Redukcja wodomierzowa 
mosiężna toczona Ø 25x20  szt. 200   

 
   

23 
 Redukcja wodomierzowa 
mosiężna toczona Ø 32x25  szt. 50   

 
   

24 
Redukcja wodomierzowa 
mosiężna toczona Ø 40x32  szt. 30   

 
   

25 
 Redukcja wodomierzowa 
mosiężna toczona Ø 40x50  szt. 20   

 
   

26 
Redukcja wodomierzowa 
mosiężna toczona Ø50x32  szt. 20   

 
   

27 
Półśrubunek wodomierzowy Ø 
15  szt. 50   

 
   

28 
Półśrubunek wodomierzowy Ø 
20. szt. 80   

 
   

29 
Półśrubunek wodomierzowy Ø 
25  szt. 80   

 
   

30 
Półśrubunek wodomierzowy Ø 
32  szt. 20   

 
   

31 
Półśrubunek wodomierzowy Ø 
40  szt. 20   

 
   

32 
Przedłużka mosiężna GW/GZ Ø 
15, dł 1,5 cm szt. 20   

 
   

33 
Przedłużka mosiężna GW/GZ Ø 
15 dł 2cm szt. 20   

 
   

34 
Przedłużka mosiężna GW/GZ Ø 
15 dł 3cm szt. 20   

 
   

35 
Przedłużka mosiężna GW/GZ Ø 
20 dł 1,5cm szt. 30   

 
   

36 
Przedłużka mosiężna GW/GZ Ø 
20 dł 2cm  szt. 30   

 
   

37 
Przedłużka mosiężna GW/GZ Ø 
20 dł 3cm szt. 30   

 
   

38 
 Przedłużka mosiężna GW/GZ Ø 
25 dł 1,5cm szt. 30   

 
   

39 
 Przedłużka mosiężna GW/GZ Ø 
25 dł 2cm szt. 30   

 
   

40 
Przedłużka mosiężna GW/GZ Ø 
25 dł 3cm  szt. 30   

 
   



 

41 Korek  ocynk – Ǿ 15  

sv
is

   
tr

ad
e

 

szt. 5   
 

   

42 Korek  ocynk -  Ǿ 20  szt. 5   
 

   

43 Korek ocynk   - Ǿ 25  szt. 5   
 

   

44  Korek ocynk -   Ǿ 32  szt. 5   
 

   

45 Nypel  ocynk   Ǿ 20  szt. 50   
 

   

46 Nypel  ocynk Ǿ 25  szt. 50   
 

   

47 Nypel  ocynk Ø 32  szt. 50   
 

   

48 Nypel  ocynk Ø 40.                                                szt. 50   
 

   

49 Nypel ocynk  Ø 50 szt. 10   
 

   

50 Mufa ocynk Ǿ 20  szt. 50   
 

   

51 Mufa ocynk Ǿ 25  szt. 50   
 

   

52 Mufa ocynk Ø 32  szt. 50   
 

   

53 Mufa ocynk Ø 40  szt. 50   
 

   

54 Kolano  ocynk Ǿ 15 (6)  szt. 20   
 

   

55 Kolano  ocynk Ǿ 15 (7)  szt. 20   
 

   

56 Kolano  ocynk Ǿ 20 (6). szt. 50   
 

   

57 Kolano  ocynk Ǿ 20 (7)  szt. 50   
 

   

58 Kolano  ocynk Ǿ 25 (6)  szt. 50   
 

   

59 Kolano  ocynk Ǿ 25 (7)  szt. 50   
 

   

60 Kolano ocynk  Ǿ 32 (6) szt. 50   
 

   

61 Kolano ocynk  Ǿ 32 (7) szt. 50   
 

   

62 Kolano ocynk  Ǿ 40 (6) szt. 30   
 

   

63 Kolano ocynk  Ǿ 40 (7) szt. 30   
 

   

64 Redukcja ocynk 15x20  szt. 50   
 

   

65 Redukcja ocynk 20x25  szt. 50   
 

   

66  Redukcja ocynk 25x32  szt. 50   
 

   

67  Redukcja ocynk 40x32  szt. 50   
 

   

68 Redukcja ocynk 50x40 szt. 20   
 

   

 
do magazynu depozytowego (konsygnacyjnego) Wykonawcy znajdującego się w obiekcie 
Zamawiającego przy ul. Warszawskiej 24 w Stargardzie, a następnie jej sprzedaż na rzecz 
Zamawiającego, według jego rzeczywistych potrzeb. 
 

2. Ilości armatury wskazane w zestawieniu powyżej są ilościami szacunkowymi służącymi  

do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy 

nie przysługuje roszczenie o realizację umowy w wielkościach podanych w Załączniku nr 1. Zakupy 

dokonane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych pozycji różnić się ilościowo 

od wartości podanych w Załączniku nr 1 (zarówno mogą być większe, mniejsze lub nie wystąpić w 

ogóle), jednak łączna wartość umowy nie przekroczy całkowitej wartości oferty wybranego 

Wykonawcy. Ostateczna ilość i rodzaj dostarczonej armatury będzie wynikała z faktycznych 

potrzeb Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy. 

3. Wartość ogółem netto: ……………. zł, słownie: …………………… 

4. Wartość ogółem brutto: ………………….. zł, słownie 

 

§2 

WARUNKI DOSTAWY 



 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy na zasadach i warunkach ustalonych  

w umowie, której integralną część stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy - Wymagane przez 

Zamawiającego minimalnych tygodniowe stany magazynowe. 

2. Dostawy będą realizowane do magazynu depozytowego (konsygnacyjnego) wskazanego w §3 ust. 

1. 

 

§3 

1. Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenie o powierzchni …….. znajdujące się w siedzibie 

Zamawiającego pod adresem ul. Warszawska 24, 73-110 Stargard (teren Ujęcia Wody Stargard-

Południe) w celu utworzenia przez Wykonawcę magazynu depozytowego.  

2. Wykonawca utworzy magazyn depozytowy w miejscu wskazanym w ust. 1. Magazyn depozytowy 

umożliwi Wykonawcy magazynowanie swoich towarów w siedzibie Zamawiającego w miejscu 

wskazanym w ust. 1, a Zamawiającemu da możliwość pobierania i zakupu asortymentu 

bezpośrednio z tego magazynu na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności. 

§ 4 

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązuje się do utworzenia magazynu depozytowego w miejscu wskazanym w 

miejscu wskazanym w § 3 ust.  1 oraz zatowarowania magazynu depozytowego minimalnym 

stanem wskazanym w załączniku nr 1 do umowy, w okresie 2 dni od daty podpisania umowy przez 

dwie strony.  

2. Wykonawca udostępni Zamawiającemu magazyn depozytowy przez 24 godziny na dobę 7 dni w 

tygodniu w ciągu trwania niniejszej umowy. 

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do pobierania asortymentu z magazynu depozytowego 

bez jego obecności.  

4. Wykonawca zapewni dostępność asortymentu w utworzonym magazynie depozytowym, co do 

ustalonej z Zamawiającym wysokości minimalnych tygodniowych stanów magazynowych (zgodnie 

z Załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy) oraz zapewni stałość dostaw asortymentu i uzupełniania 

stanów stosownie do zmieniających się i określanych prze Zamawiającego potrzeb.  

5. Wykonawca zapewnia, że składowane przez niego w magazynie depozytowym materiały są wolne 

od praw osób trzecich. 

6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z dostarczaniem i uzupełnianiem materiałów do 

utworzonego magazynu depozytowego, w tym koszty opakowania, załadunku, rozładunku oraz 

przewozu towarów.  

7. Dostawca zobowiązuje się do uzupełniania stanów magazynowych w każdy poniedziałek (chyba, 

że jest to dzień wolny od pracy w kolejny dzień roboczy) na podstawie zapotrzebowania 

składanego do Wykonawcy przez osobę wskazaną w § 4 ust. 3. Powiadomienia będą przesyłane 

za pomocą poczty elektronicznej do Wykonawcy na adres e-mail: ………………. 

8. W razie zaistnienia pilnej potrzeby, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego, uzupełni stan 

magazynowy o wskazane w wezwaniu towary i ilości, w terminie do 1 dnia roboczego od dnia 

przekazania wezwania.  Wezwanie nastąpi za pomocą poczty elektronicznej do Wykonawcy na 

adres e-mail wskazany w ust. 7. 

 

 



 

§ 5 

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający wyraża zgodę na utworzenie przez  Wykonawcę magazynu depozytowego na terenie 

swojego obiektu w Wodach Miejskich Stargard Sp. z o.o. ul. Warszawska 24, 73-110 Stargard oraz 

do magazynowania w nim materiałów określonych w umowie. 

2. Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do utworzonego magazynu depozytowego w dniach 

roboczych i w godzinach pracy Zamawiającego, w którym magazyn depozytowy się znajduje, o 

czym zawiadomi Zamawiającego z min. 12h wyprzedzeniem.  

3. Zamawiający jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji pobrań materiałów z magazynu 

depozytowego. 

4. Inwentaryzacja stanów magazynowych następować będzie jeden raz w miesiącu w terminie do 

20 dnia każdego miesiąca. Inwentaryzacja będzie prowadzona przez upoważnionego 

pracownika Zamawiającego. Na każde żądanie Wykonawcy Zamawiający umożliwi Wykonywcy 

przeprowadzenie inwentaryzacji we własnym zakresie.  

5. Zamawiający jest zobowiązany do przedstawienia Wykonawcy, do 20-go dnia każdego miesiąca, 

którego dotyczy rozliczenie, Ewidencji Pobrań i Stanu Magazynu (zwanego dalej ewidencją 

pobrań)  w celu porównania jej ze stanem faktycznym. 

6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za naturalne zużycie, uszkodzenia i ubytki towaru 

powstałe w trakcie jego przechowywania w magazynie depozytowym ani za przypadkowe 

zniszczenie lub uszkodzenie, które nie powstało z winy Zamawiającego lub osób za które ponosi 

odpowiedzialność. 

7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niedopełnienie zobowiązań Umowy w całości 

lub w części, jeśli wystąpią zdarzenia zewnętrzne określane jako "siła wyższa", na które nie 

miała wpływu. Pod pojęciem "siły wyższej" rozumie się wszystkie nieprzewidziane zdarzenia 

niezależne od Stron Umowy i niemożliwe do zapobieżenia, a zaistniałe po podpisaniu Umowy, 

w szczególności takie jak: 

a) działanie sił przyrody,  w tym deszcze nawalne, huragany, orkany, pożary, piorun 

b) stany wojenne i wyjątkowe, stany klęski żywiołowej ogłoszone na terenie gminy Miasto 

Stargard, jeżeli miały wpływ na realizację umowy 

c) przerwy w dostawie energii elektrycznej jeżeli miały wpływ na realizację umowy 

g) ogólnokrajowe bądź regionalne  strajki powszechne 

8. Strona podlegająca działaniu "siły wyższej" powiadamia o takim zdarzeniu drugą Stronę, najpóźniej 
do 5 dni od jej wystąpienia. 

§ 6 

PRAWA WŁASNOŚCI  

1. Materiały znajdujące się w magazynie są własnością Wykonawcy. 

2. Odpowiedzialność za uszkodzenia oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty towarów 

przechodzi na Zamawiającego z chwilą pobrania materiałów z magazynu depozytowego. 

3. Zamawiający nabywa prawo własności do towaru z magazynu depozytowego z chwilą jego 

pobrania z magazynu depozytowego (dzień sprzedaży). 

4. Każde pobranie materiału wymaga wpisu do ewidencji pobrań prowadzonego przez 

upoważnionego pracownika Zamawiającego.  



 

5. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wyznaczonym pracowniku upoważnionym do pobierania 

materiałów z magazynu depozytowego. 

6. Znajdujący się na stanie magazynu depozytowego towar, w ostatnim dniu obowiązywania 

umowy określonym w § 9 ust. 1 zostanie zwrócony Wykonawcy. Informację o ilościach 

odebranych towarów Zamawiający niezwłocznie przekaże Wykonawcy.  

7. Wykonawca zobowiązuje się odebrać towar z magazynu depozytowego najpóźniej w ostatnim 

dniu obowiązywania umowy, na swój koszt i niebezpieczeństwo. 

8. W przypadku zwłoki w odbiorze towaru z magazynu depozytowego, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150 zł za każdy dzień zwłoki, przy czym 

Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego w przypadku gdy wysokość 

poniesionej szkody będzie wyższa niż kara umowna. 

9. Strony dopuszczają możliwość przeniesienia prawa własności towarów znajdujących się w 

magazynie depozytowym na Zamawiającego w drodze sprzedaży na podstawie faktury VAT i 

przy zastosowaniu cen jednostkowych wskazanych w §1 ust. 1 (opcja zastrzeżona dla 

Zamawiającego). 

§ 7 

INWENTARYZACJA 

1. Przynajmniej raz w miesiącu, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie później niż do 20 dnia 

miesiąca, Wykonawca powinien dokonać inwentaryzacji towarów znajdujących się w magazynie 

depozytowym celem kontroli stanów magazynowych i wyjaśnienia ewentualnych rozbieżności. 

Podstawą do inwentaryzacji będzie stan magazynu ustalony stosownie do faktycznej ilości 

dostępnego w magazynie depozytowym towaru, dokumentów przesunięcia 

międzymagazynowego, wystawianych faktur przez Wykonawcę oraz ewidencji stanu magazynu 

prowadzonej przez Zamawiającego. 

2. W przypadku niestawiennictwa Wykonawcy na inwentaryzację, o której mowa w ust. 1, 

Zamawiający będzie upoważniony do przeprowadzenia jej jednostronnie.   

3. Inwentaryzacja, o której mowa w ust. 1 i 2 nastąpi także najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania 

umowy. 

4. W przypadku stwierdzenia niezgodności, Wykonawca powinien natychmiast powiadomić o tym 

Zamawiającego oraz udokumentować ten fakt sporządzeniem stosownego protokołu niezgodności, 

który winien być podpisany przez obydwie strony umowy.  

5. Strony zobowiązują się do wyjaśnienia różnic najpóźniej do 3 dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym przeprowadzono inwentaryzację.  

6. W przypadku powstania niedoborów w stanie magazynowym, Wykonawca wystawi 

Zamawiającemu fakturę VAT na brakujące towary,  za wyjątkiem przypadków opisanych w §5 ust. 

6-7. 

§ 8 

WARUNKI GWARANCJI 

1. Okres gwarancji armatury wodomierzowej wynosi 36 miesięcy, licząc od dnia dostawy 

Zamawiającemu. 

2. W okresie gwarancji Wykonawca usunie wady w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia wady. W 

przypadku konieczności wymiany wadliwej armatury termin ten liczy się od dnia zgłoszenia 



 

wykonawcy konieczności wymiany wadliwej armatury do dnia otrzymania wymienionej armatury 

przez Zamawiającego. Koszty przesyłek rzeczy w toku napraw gwarancyjnych ponosi Wykonawca.  

3. W przypadku sprzeczności warunków gwarancji udzielonych przez Wykonawcę lub producenta 

armatury z warunkami gwarancyjnymi wynikającymi z niniejszej umowy, pierwszeństwo mają 

postanowienia niniejszej umowy. 

4. Zamawiający nie traci praw z gwarancji jeżeli przed upływem okresu gwarancji zawiadomił 

Wykonawcę o wadzie. 

5. Niezależnie od gwarancji Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na dostarczony (sprzedany) 

towar, której okres jest równy okresowi gwarancji. 

 

§ 9 

TERMIN REALIZACJI 

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony – do 180 dni od dnia zawarcia umowy lub do 

wyczerpania kwoty określonej w § 1 ust. 4 umowy w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi jako 

pierwsze. 

 

 

§ 10 

ZAPŁATA CENY 

 

1. § 1 ust. 1 umowy określa asortyment, ilości oraz ceny jednostkowe netto materiałów i został 

sporządzony na podstawie złożonej przez Wykonawcę oferty z dnia ……….  

2. Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na 

podstawie miesięcznej inwentaryzacji, o której mowa w § 7 ust. 1 i ust. 2 w terminie do 2 dni od 

daty otrzymania ww. ewidencji pobrań.  

3. Zapłata faktury nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze, w terminie do 30 

dni od daty jej wystawienia przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem zapisu ust. 1 niniejszego paragrafu.  

4. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.  

5. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, posiada NIP: ……………. 

6. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, posiada NIP: ……………….. 

7. Cesja praw lub wierzytelności wynikających z niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiającego 

wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

8. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, 

na rachunek bankowy wskazany na fakturze, widniejący w elektronicznym wykazie podatników VAT 

(na tzw. „białej liście podatników VAT”) dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa 

Finansów – Krajowej Administracji Skarbowej, https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-

wyszukiwarka. Wykonawca zobowiązuje się do wskazywania do rozliczeń wyłącznie rachunków 

widniejących w elektronicznym wykazie podatników VAT na tzw. „białej liście podatników VAT”. 

9. W przypadku braku, na moment realizacji płatności, wskazanego na fakturze rachunku bankowego 

Wykonawcy w ww. wykazie, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania się z zapłatą bez 

narażania się na jakikolwiek obowiązek zapłaty odsetek, kar umownych lub jakiekolwiek inne 

dodatkowe koszty czy opłaty. W takim przypadku brak zapłaty wynagrodzenia wynikającego z 

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka
https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka


 

faktury nie stanowi również podstawy/przesłanki do rozwiązania umowy, w szczególności z winy 

Zamawiającego 

 

 

§ 11 

KARY UMOWNE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne z następujących 

tytułów: 

1) za niedotrzymanie terminu wykonania  pierwszego zatowarowania magazynu depozytowego 

– 0,5 % ceny umownej brutto należnej za dostawę minimalnej ilości stanu magazynowego, o 

której mowa w załączniku nr 1 do umowy, za każdy dzień zwłoki. 

2) za niedotrzymanie terminu uzupełnienia stanu magazynowego lub dostarczenia towaru (§4 

ust. 7) na wezwanie Zamawiającego w trybie pilnej potrzeby (§4 ust. 8) – Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki 

3) Za odstąpienie od części lub całości umowy w wysokości 20% ceny umownej brutto należnej od tej 

części umowy (lub jej całości) od której odstąpiono. 

4) Za niedotrzymanie terminu usuwania wad w okresie rękojmi lub gwarancji – w wysokości 

0,5% ceny umownej brutto za partię towaru, w której wystąpiła wada, za każdy dzień zwłoki. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, w 

przypadku gdy wysokość poniesionej szkody będzie wyższa niż kara umowna. 

3. Kary umowne stają się wymagalne z dniem zaistnienia podstaw do ich naliczenia. 

4. Kary umowne kumulują się i podlegają sumowaniu. 

5. Odstąpienie od umowy nie wpływa na możliwość dochodzenia kar umownych naliczonych do 

dnia odstąpienia. 

6. Maksymalna łączna suma naliczonych kar umownych nie może być wyższa niż 25% wartości 

umownej brutto, o której mowa w §1 ust. 4. 

 

§ 12 

USTALENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie będą miały właściwe przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

4.  Załącznikiem do niniejszej umowy jest formularz ofertowy Wykonawcy wraz z załącznikiem nr 

1 Wymagane przez Zamawiającego minimalnych tygodniowe stany magazynowe oraz SWZ, 

które stanowią integralną część umowy. 

5. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 
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