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UMOWA  

zawarta w dniu ………………………………….. r. pomiędzy: 

INNEKO Spółką z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Teatralnej 49,   

66-400 Gorzów Wlkp., zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000199394, NIP 599-020-64-00, REGON 

210523652, kapitał zakładowy w wysokości 17 949 000, 00 zł w całości wniesiony (pokryty) 

reprezentowaną przez: 

……………………………………………… 

zwanym dalej „Zamawiającym” 
 
a  
…………………………………………… z siedzibą w …………………………. wpisanym NIP ………………………… 
reprezentowane przez  
…………………………………………… 
zwanym dalej „Wykonawcą”, 

 

 

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 Ustawy, którego wartość nie przekracza 

równowartość kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo 

Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) o następującej treści: 
 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest „Zakup i sukcesywna dostawa fabrycznie nowych (nieużywanych 
i nieregenerowanych) elementów eksploatacyjnych rozdrabniaczy - noży do urządzeń Vecoplan 
i Weima będących w posiadaniu INNEKO Sp. z o.o.”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
określono w załączniku nr 1 do SIWZ, który stanowi integralną część umowy. 

 

§ 2 

1. Termin realizacji zamówienia ustala się od dnia …………………………………do dnia ……………………….r., 
a dostawy towaru będą odbywać się sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego. 

2. Termin realizacji od chwili zgłoszenia zamówienia ustala się do 2 dni roboczych. Zgłoszenie 
zamówienia przez Zamawiającego nastąpi na e-mail: ………………………... 

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar z bieżącej produkcji (wyprodukowany nie 
wcześniej niż 12 miesięcy przed dostawą) na własny koszt do wskazanego pomieszczenia w 
siedzibie Inneko Sp. z o. o. w Gorzowie Wlkp., ul. Małyszyńska 180, 66-400 Gorzów Wlkp., 
gmina Gorzów Wlkp., woj. lubuskie. 

Dostawa ma odbyć się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 18.00. 

4. Dowodem zrealizowania dostawy będzie faktura, sprawdzona przez upoważnionego pracownika 
Zamawiającego, w zakresie ilości, rodzaju i kompletności przedmiotu zamówienia. Koszty 
dostawy obciążają Wykonawcę. 
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5. Do czasu odbioru zamówienia przez Zamawiającego, ryzyko wszelkich niebezpieczeństw 
związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą asortymentu ponosi Wykonawca.  

 
§ 3 

1. Maksymalna wartość zamówienia wynosi: …………………….. złotych brutto, w tym podatek VAT 23%, 
(słownie: ……………………………………………………………………………….) według cen podanych w formularzu 
ofertowym Wykonawcy, a stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. 

2. Ilość zamawianego asortymentu będzie wynikać z potrzeb Zamawiającego, a realizacja zamówienia 
następować  będzie sukcesywnie w okresie trwania umowy. 

3. Dopuszcza się możliwość realizacji zamówienia o wartości niższej niż wymieniona w ust. 1, co nie 
będzie rodzic po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń odszkodowawczych.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości w poszczególnych pozycjach zakupywanego 
asortymentu podanego w załączniku nr 3 do umowy tj. formularzu cenowym wynikającym z cen 
jednostkowych zaoferowanych przez Wykonawcę w ofercie,  w ramach kwoty wskazanej w § 3 ust. 
1 niniejszej umowy. 

5. Zamawiający przewiduje, iż noże do poszczególnych urządzeń zamawiane będą w kompletach, 
jednakże Zamawiający dopuszcza również możliwość zamówienia pojedynczych egzemplarzy 
z kompletu wg cen jednostkowych określonych w formularzu oferty Wykonawcy, a stanowiącym 
załącznik nr 2 do umowy. 

6. Uzyskanie wartości, o której mowa w ust. 1 przed końcem terminu na jaki została zawarta umowa 
skutkować będzie zakończeniem realizacji niniejszej umowy. 

 
§ 4 

1. Wykonanie dostawy asortymentu, o którym mowa w ust. 2 i 4, niezgodnego z zamówieniem 
podlegać będzie niezwłoczne reklamacji złożonej na piśmie. 

2. W razie stwierdzenia wątpliwości co do jakości asortymentu, Zamawiający zgłosi niezwłocznie 
reklamację, którą Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć w terminie 5 dni roboczych od daty jej 
otrzymania. Jeżeli w terminie 5 dni Wykonawca nie zajął pisemnego stanowiska, to poczytuje się 
iż reklamacja została uznana przez Wykonawcę.  

3. Wykonawca zobowiązany jest w przypadku uznania reklamacji, do wymiany wadliwej dostawy na 
wolną od wad na własny koszt w terminie 2 dni roboczych od daty uznania reklamacji przez 
Wykonawcę (lub poczytania za uznaną). 

4. W przypadku ujawnienia braków ilościowych w ramach dostawy Wykonawca zobowiązany jest do 
jej uzupełnienia w nieprzekraczalnym terminie 2 dni roboczych od daty powiadomienia przez 
Zamawiającego. Ujawnienie braków ilościowych traktowane będzie jako niedotrzymanie 
terminów określonych w § 2 ust. 2 i skutkuje naliczaniem kar umownych za okres od momentu 
dostarczenia niekompletnej partii towaru do czasu faktycznego usunięcia braków ilościowych.  

 

§5 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy z zastosowaniem § 6 ust. 1 lit. a ze 
skutkiem natychmiastowym w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania 
umowy przez Wykonawcę w tym w przypadku trzykrotnej nieterminowej realizacji przedmiotu 
zamówienia.   
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2. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do wykonania umowy lub przerwie wykonywanie przedmiotu 
umowy z przyczyn leżących po jego stronie, Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę 
w trybie natychmiastowym z prawem naliczenia kary umownej wskazanej § 6 ust. 1 lit. a.   

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 
z tytułu wykonania części umowy. 

 
§ 6 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne : 
a) w wysokości 10% wartości umownej brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 gdy Zamawiający 

wypowie umowę z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 
b) w wysokości 10% wartości umownej brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 gdy Wykonawca 

wypowie umowę z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 
c) w wysokości  1 % wartości brutto nie zrealizowanego zamówienia za każdą rozpoczętą dobę 

opóźnienia w stosunku do terminów określonych w § 2 ust. 2 lub § 4 ust. 3 i 4. 
Po przekroczeniu wysokości kar umownych odpowiadających 10% wartości brutto umowy 
Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy.  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości umownej brutto, gdy 
wypowie umowę z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający za wyjątkiem sytuacji 
wskazanej §5 ust. 3.  

5.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącania wartości naliczonych kar umownych z faktur 
wystawianych przez Wykonawcę. 

 
§ 7 

1. Zamawiający  zobowiązuje się zapłacić należność za dostarczony towar przelewem w ciągu 30 dni 
od dnia otrzymania faktury na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.  

2. Za datę dokonania płatności strony będą uważały datę przekazania przez Zamawiającego polecenia 
przelewu do banku. 

 
§ 8 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy: 

1) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, w szczególności w przypadku 

okoliczności wystąpienia siły wyższej lub z powodu działania osób trzecich, które to przyczyny 

każda ze Stron musi udokumentować, 

2) w przypadku, gdy konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których 

Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, a wartość zmiany nie 

przekracza 50% wartości Umowy, pod warunkiem, że zmiany te nie prowadzą do zmiany 

charakteru Umowy, 

3) w przypadku, gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust.8 i jest mniejsza od 10% wartości  zamówienia określonej 

pierwotnie w umowie. 
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4) z powodu rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy 

np. w wyniku limitowania posiadanych środków finansowych i konieczności dostosowania 

wartości wykonywanych zadań do planu wydatków budżetowych. W takim przypadku 

wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający 

zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca 

poniósł w związku z wykonaniem Umowy, 

5) w przypadku wystąpienia innych okoliczności nieingerujących w treść przedmiotu Umowy, 

których nie można przewidzieć w momencie zawarcia Umowy 

6) w przypadku zmiany: 

a)  stawki podatku od towarów i usług, 

b)  wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 

art. 2 ust. 3 -5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, 

c)  zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne 

  d)  zasad gromadzenia i wysokości wpłat pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach 

kapitałowych 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

7) w przypadku gdy zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 

1e ustawy, 
 

2. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt.6 lit a) zmiana wynagrodzenia 

brutto będzie dotyczyć faktur wystawionych od dnia wejścia w życie przepisów zmieniających 

wartość stawki podatku VAT od towarów i usług. Zmiana stawki podatku VAT od towarów 

i usług w trakcie realizacji umowy, pociąga za sobą zmianę wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 4, bez konieczności sporządzania aneksu do niniejszej umowy. Ustawowa stawka 

VAT będzie doliczana do ceny netto podanej w ofercie przetargowej.  

3. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt.6 lit b) Wykonawca składa 

pisemny wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia. Wniosek powinien dotyczyć jedynie 

osób bezpośrednio realizujących umowę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące 

uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy 

po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek 

pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany 

minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien 

obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca 

obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Nie będą 

akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, 

które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za 

pracę.  
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4.  W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt.6 lit c) Wykonawca składa 

pisemny wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia w zakresie płatności wynikających 

z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne. Wniosek powinien dotyczyć tylko osób bezpośrednio realizujących umowę. 

Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne 

wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności 

Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą 

podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust.1 pkt.6 lit c) 

na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty 

realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, 

o których mowa w ust. 1 pkt.6 lit c). 

5. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt.6 lit d) Wykonawca składa 

pisemny wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia w zakresie płatności wynikających 

z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat pracowniczych 

planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. 

o pracowniczych planach kapitałowych. Wniosek powinien dotyczyć tylko osób bezpośrednio 

realizujących umowę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne 

i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, 

w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną 

kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 

pkt.6 lit. d) na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie 

te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi 

w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 pkt.6 lit d). 

6. Zamawiający w terminie 21 dni roboczych od daty otrzymania kompletnego wniosku od 

Wykonawcy, rozpatrzy wniosek o zmianę umowy. Zamawiający po zaakceptowaniu wniosku 

wyznacza datę podpisania aneksu do umowy. 

7. W przypadku potwierdzenia przez Zamawiającego zasadności wprowadzenia zmian do 

umowy, zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie 

zmian, o których mowa w Ustawie Pzp art. 142 ust.5 pkt 1, 2, 3, 4. 

8. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 pkt.6 na koszty wykonania 

zamówienia należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez 

Zamawiającego. 

9. Wszelkie zmiany postanowień umowy mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego lub 

Wykonawcy, za zgodą obu stron i wymagają sporządzenia aneksu z zachowaniem formy 

pisemnej pod rygorem nieważności.  

 
§ 9 

1. Zamawiający wskazuje jako osobę uprawnioną do kontaktów i ustaleń techniczno-

organizacyjnych, oraz rozrachunków w zakresie niniejszej umowy:  
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p. ………………………, e-mail:…………………………., tel. kom.: ……………………………., 

2. Wykonawca wskazuje jako osobę uprawnioną do ustaleń w zakresie tej umowy:  

 p. …………………….., e-mail ……………………………., tel. ………………….., tel. kom: …………………,  

3. Wymienione w ust. 1 i 2 osoby nie są upoważnione do zaciągania zobowiązań oraz 

dokonywania zmian zobowiązań określonych niniejszą Umową. 

4. Strony uprawnione są zmieniać wskazane wyżej osoby do kontaktu, co nastąpi w drodze 

pisemnego poinformowania drugiej strony i co nie będzie stanowiło zmiany niniejszej 

umowy. 

5. Każda ze stron zobowiązuje się każdorazowo powiadomić drugą stronę o zmianie swojego 

adresu siedziby lub adresu do korespondencji, oraz telefonicznych numerów i adresów 

poczty e-mail, wskazanych w ust.1 i ust.2 powyżej. W przypadku zaniechania temu 

obowiązkowi przez którąkolwiek ze Stron doręczenie dokonane na adresy wskazane 

w komparycji Umowy lub dane wskazane powyżej uważa się za skuteczne. 

 

§ 10 

Zastrzega się niedopuszczalność przeniesienia wierzytelności bez zgody Zamawiającego. 

 
§ 11 

1.  Wszelkie uzupełnienia oraz zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej 

w postaci aneksu podpisanego przez strony, pod rygorem nieważności.  

2.  Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą będzie 

sporządzana w języku polskim na piśmie lub drogą elektroniczną. 

3.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego.  

4.  Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej Umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać 

polubownie. 

5.  W razie braku porozumienia sprawy sporne rozstrzyga rzeczowo właściwy sąd powszechny 

właściwy dla Zamawiającego.  

6.  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału, po 

jednym dla każdej ze stron.  

 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 
 
 
 

 


