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UMOWA NR ……/……./2022/PN 

 

zawarta w dniu __.__.2021 r. w Rudzie Sułowskiej, pomiędzy:  

Stawy Milickie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rudzie Sułowskiej 20, 56-300 Milicz, wpisaną 

do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we 

Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  

KRS: 0000378062, posiadającą numer identyfikacji podatkowej: 916-13-88-540  

oraz REGON: 021461756, wysokość kapitału zakładowego: 184 355 000,00 zł   

(opłacony w całości), reprezentowaną przez: 

 

Piotra Połulicha – Prezesa Zarządu 

 

zwaną w treści Umowy „Zamawiającym”, 

 

a     

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

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

zwanym w treści Umowy „Wykonawcą”,  

 

łącznie zwanych Stronami, o następującej treści: 

 

§ 1.  

Umowa jest wynikiem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

na dostawy, w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 1) oraz art. 132 

- 139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2021 r. poz. 

1129 ze zm.)dalej zwana ustawa PZP. Wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty 

określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 3 ustawy PZP na „dostawę 

pszenżyta i kukurydzy paszowej” znak sprawy: PN-2/2022, na podstawie, którego Zamawiający 

dokonał wyboru oferty złożonej przez Wykonawcę i udzielił zamówienia publicznego 

stanowiącego przedmiot niniejszej Umowy.  

 

§ 2.  

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zboża zgodnie z poniższą tabelą:    

Część 1: 

 

kukurydza paszowa 

Zakład 

Krośnice Potasznia Stawno Radziądz Ruda Sułowska 

Ilość w tonach 150 250 300 350 150 

Łącznie w tonach 1200 

 

1)    PN-R-74016:1969 ;PN-R-74013 oraz   PN-R-74015(zanieczyszczenia nie więcej niż: ogółem 

10% nieużyteczne 4%, wilgotność nie więcej niż 15%, brak ziarna porażonego fuzariozą, 

ziarna spleśniałe poniżej 1%, sporysz poniżej 0,05%, ziarno bez szkodników  nie porośnięte, 

bez grzybów, nadające się do bezpośredniego skarmiania i dalszego składowania – zgodnie 

z formularzem ofertowym oraz SWZ) 

2) Do każdej dostawy zboża wymagane jest dostarczenie wymaganych prawem certyfikatów 

jakości pochodzących od producenta. 
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3) Wykonawca oświadcza, iż dostarczony przedmiot umowy jest wolny od wad, o wysokim 

standardzie pod względem jakości i funkcjonalności oraz zgodny z opisem przedmiotu 

zamówienia. 

 

 

Część 2: 

 

Pszenżyto 

paszowe 

Zakład 

Krośnice Potasznia Stawno Radziądz Ruda Sułowska 

Ilość w tonach 75 175 50 125 75 

Łącznie w tonach 500 

 

 

1)    PN-R-74016:1969; PN-R-74104 (zanieczyszczenia nie więcej niż: ogółem 10% nieużyteczne 

4%, wilgotność nie więcej niż 15%, brak ziarna porażonego fuzariozą, ziarna spleśniałe 

poniżej 1%, sporysz poniżej 0,05%, ziarno bez szkodników  nie porośnięte, bez grzybów, 

nadające się do bezpośredniego skarmiania i dalszego składowania – zgodnie z 

formularzem ofertowym oraz SWZ) 

2) Do każdej dostawy zboża wymagane jest dostarczenie wymaganych prawem certyfikatów 

jakości pochodzących od producenta. 

3) Wykonawca oświadcza, iż dostarczony przedmiot umowy jest wolny od wad, o wysokim 

standardzie pod względem jakości i funkcjonalności oraz zgodny z opisem przedmiotu 

zamówienia. 

 

Część 3: 

 

Pszenżyto 

paszowe 

Zakład 

Krośnice Potasznia Stawno Radziądz Ruda Sułowska 

Ilość w tonach 25 150 0 100 25 

Łącznie w tonach 300 

 

 

1)    PN-R-74016:1969; PN-R-74104 (zanieczyszczenia nie więcej niż: ogółem 10% nieużyteczne 

4%, wilgotność nie więcej niż 15%, brak ziarna porażonego fuzariozą, ziarna spleśniałe 

poniżej 1%, sporysz poniżej 0,05%, ziarno bez szkodników  nie porośnięte, bez grzybów, 

nadające się do bezpośredniego skarmiania i dalszego składowania – zgodnie z 

formularzem ofertowym oraz SWZ) 

2) Do każdej dostawy zboża wymagane jest dostarczenie wymaganych prawem certyfikatów 

jakości pochodzących od producenta. 

3) Wykonawca oświadcza, iż dostarczony przedmiot umowy jest wolny od wad, o wysokim 

standardzie pod względem jakości i funkcjonalności oraz zgodny z opisem przedmiotu 

zamówienia. 
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§ 3.  

 

Termin i miejsce wykonania usługi 

 

3.1. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia podzielony jest na dwa etapy z uwagi na 

planowane zużycie.   

 

1) Etap I w terminie do dnia 31 maja 2022 roku co najmniej 600 ton z podziałem na 

poszczególne zakłady: 

 

kukurydza 

paszowa 

Zakład 

Krośnice Potasznia Stawno Radziądz Ruda Sułowska 

Ilość w tonach 75 125 150 175 75 

Łącznie w tonach 600 

 

 

2) Etap II w terminie do dnia 30 czerwca 2022 roku co najmniej 600 ton z podziałem na 

poszczególne zakłady: 

 

kukurydza 

paszowa 

Zakład 

Krośnice Potasznia Stawno Radziądz Ruda Sułowska 

Ilość w tonach 75 125 150 175 75 

Łącznie w tonach: 600 

 

3.2. Część 2 

1) Etap I w terminie do dnia 31 maja 2022 roku co najmniej 325 ton z podziałem na 

poszczególne zakłady: 

 

Pszenżyto 

paszowe 

Zakład 

Krośnice Potasznia Stawno Radziądz Ruda Sułowska 

Ilość w tonach 50 100 50 75 50 

Łącznie w tonach 325 
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2) Etap II w terminie do dnia 30 czerwca 2022 roku co najmniej 175 ton z podziałem na 

poszczególne zakłady: 

 

pszenżyto 

paszowe 

Zakład 

Krośnice Potasznia Stawno Radziądz Ruda Sułowska 

Ilość w tonach 25 75 0 50 25 

Łącznie w tonach: 175 

3.3  Część 3 

1) Etap I w terminie do dnia 31 maja 2022 roku  300 ton z podziałem na poszczególne zakłady: 

 

Pszenżyto 

paszowe 

Zakład 

Krośnice Potasznia Stawno Radziądz Ruda Sułowska 

Ilość w tonach 25 150 0 100 25 

Łącznie w tonach 300 

 

 

3.4. Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia:  

a) Krośnice ul. Stawowa 1, 56-320 Krośnice; 
b) Potasznia, 56-300 Milicz; 
c) Stawno 2, 56-300 Milicz; 
d) Radziądz ul. Żmigrodzka 64, 55-140 Żmigród; 
e) Ruda Sułowska 20, 56-300 Milicz 

 

3.5. Zamawiający informuje, że dostawy zboża będą przyjmowane w godzinach pracy 

zakładów w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.00. 

3.6 Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia zwiększonej ilości zboża (dla danego 

terminu) lub całości zamówienia, po uprzednim pisemnym lub e-mailowym uzgodnieniu. 

3.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany w ilościach dostarczanych do poszczególnych 
zakładów, co w konsekwencji nie będzie wpływać na zmianę łącznej ilości wynikającej z zawartej 
umowy. 
 

§ 4.  

1. O dokładnym terminie dostawy Wykonawca poinformuje Zamawiającego z dwudniowym 

wyprzedzeniem drogą elektroniczną na adres mailowy p.urniaz@stawymilickie.pl . 

2. Zamawiający może odmówić przyjęcia dostawy, jeżeli termin dostawy nie był z nim uprzednio 

uzgodniony. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje prawo dochodzenia jakichkolwiek 

roszczeń finansowych ze strony Zamawiającego. 

3. Korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub 

uszkodzenia towaru przechodzą na Zamawiającego z chwilą wydania towaru 

Zamawiającemu. 

mailto:p.urniaz@stawymilickie.pl
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4. Za dzień wydania towaru uważa się dzień, w którym towar został odebrany przez 

Zamawiającego i dostawa zostanie potwierdzona protokołem lub innym dokumentem przyjęcia 

dostawy podpisanym przez przedstawicieli obu Stron. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli jakości zboża niezależnie od przedstawionych 

certyfikatów.  

6. Celem dokonania kontroli, o której mowa w ust. 5, Zamawiający w obecności przedstawiciela 

Wykonawcy lub osoby realizującej dostawę, może dokonać przed rozładunkiem pobrania 

próbek z kilku miejsc z pojazdu, którym zrealizowano dostawę lub po rozładunku z kilku miejsc 

pryzmy rozładowanego zboża. 

7. Próbki pobiera się z sześciu miejsc w pojeździe przed rozładunkiem lub po rozładunku  

z pryzmy zboża, w ilości po 1 kg.  

8. Wszystkie pobrane próbki, w sposób opisany w ust. 7 miesza się, celem uzyskania średniej  

i miarodajnej oceny jakości zboża z danej dostawy oraz umieszcza się w dwóch foliowych, 

szczelnie zamykanych workach o pojemności 1,5 - 2 kg każdy.  

9. Worki, o których mowa w ust. 8 opisuje się z podaniem: daty dostawy, numeru rejestracyjnego 

pojazdu, którym dostarczono zboże, imienia i nazwiska kierowcy pojazdu,  

nr dokumentu przyjęcia na magazyn oraz podpisami osób przyjmujących i dostarczających 

daną dostawę zboża. 

10. Zamawiający celem dokonania rzetelnej kontroli jakości pobranych próbek, prześle je do 

niezależnego laboratorium badającego żywność, gwarantującego bezstronność, niezależność 

oraz że jakość świadczonych usług spełnia wymagania systemu zapewnienia jakości, 

posiadającego certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 

17025:2005. 

11. W przypadku dostawy towaru o nienależytej jakości w okresie przechowywania zgodnie  

z zaleceniami producenta lub gdy stwierdzenie nienależytej jakości towaru zostanie 

stwierdzone w badaniu przez laboratorium, o którym mowa w ust. 10, Wykonawca 

zobowiązuje się do wymiany towaru w terminie nie dłuższym niż 3 dni roboczych, od daty 

zawiadomienia o stwierdzonych wadach, na swój koszt. 

12. Niezależnie od uprawnień określonych w ust. 11 Zamawiający w przypadku dostawy towaru 

o nienależytej jakości, w przypadkach opisanych w ust. 11, jest uprawniony do odmowy zapłaty 

za towar nienależytej jakości albo do żądania obniżenia ceny (wynagrodzenia)  

za towar nienależytej jakości o kwotę stanowiącą 10% ceny (wynagrodzenia). 

 

§ 5.  

1. W razie stwierdzenia wad lub braków Zamawiający złoży reklamację Wykonawcy, który 

udzieli na nią odpowiedzi w ciągu 3 dni od jej otrzymania. 

2. Nie udzielenie odpowiedzi w powyższym terminie będzie oznaczało uznanie reklamacji. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wydania odpowiedniej ilości towaru wolnego od wad lub 

brakującego w terminie 3 dni od daty uznania reklamacji, jeżeli Zamawiający nie skorzystał z 

opcji obniżenia ceny (wynagrodzenia), o której mowa w § 5 ust. 12. 

 

§ 6.  

Wartość umowy 

1. Maksymalna wartość brutto umowy przewidziana za realizację umowy w ramach zamówienia 
nie może przekroczyć łącznie kwoty …………… zł brutto, …………………. zł netto. 

2. Kwota wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 dotyczy całościowej realizacji przedmiotu 

Umowy, o której mowa w § 2. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 będzie płatne w częściach, po każdej 

dostawie zboża w sposób opisany w § 3, na podstawie faktur wystawionych przez 
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Wykonawcę w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy przedmiotu Umowy lub inny dokument 

przyjęcia dostawy przedmiotu Umowy zatwierdzony przez Zamawiającego. 

4. Do czasu podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo – odbiorczego lub innego 

dokumentu przyjęcia dostawy przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 6 ust. 3 Umowy ryzyko 

wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub zaginięciem 

przedmiotu Umowy ponosi Wykonawca. 

5. W przypadku wad ujawnionych w przedmiocie Umowy w toku czynności przekazania 

przedmiotu Umowy Zamawiający sporządzi protokół rozbieżności, wyznaczając Wykonawcy 

termin usunięcia wszystkich ujawnionych wad.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w terminie wskazanym w protokole 

rozbieżności lub dostarczenia nowego przedmiotu Umowy wolnego od wad, w innym 

przypadku Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy. 

7. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury. 

8. Za dokonanie płatności w terminie uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego.  

 

§ 7.  

1. W razie nienależytego wykonania lub niewykonania dostawy przedmiotu Umowy zakresie 

polegającym na: 

a) opóźnieniu Wykonawcy z wykonaniem przedmiotu umowy w stosunku do terminów 

określonych w § 3 umowy, wynoszącym co najmniej 14 dni, 

b) nie podjęcie przez Wykonawcę realizacji obowiązków wynikających z Umowy lub 

przerwanie ich realizacji, a przerwa trwa dłużej niż 10 dni, 

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, bez wyznaczania dodatkowego 

terminu i prawo żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej określonej w § 8 ust. 1 pkt 

1 i 3 Umowy. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia okoliczności 

wymienionych ust. 1. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie 

za faktycznie wykonaną część umowy. 

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

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,  

lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy  

w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

5. Jeżeli Zamawiający nie współdziała z Wykonawcą w zakresie przewidzianym niniejszą 

Umową, a współdziałanie to jest konieczne do jej realizacji, Wykonawca jest uprawniony do 

odstąpienia od Umowy, po uprzednim wezwaniu Zamawiającego do zapewnienia 

koniecznego współdziałania i wyznaczeniu mu w tym celu odpowiedniego terminu, nie 

krótszego niż 14 dni, z zagrożeniem odstąpienia od Umowy w razie jego bezskutecznego 

upływu. W wezwaniu Wykonawca jest zobowiązany wskazać dokładnie, jak brak 

wymaganego współdziałania i jego wpływ, na realizację Umowy.  

6. Odstąpienie od niniejszej Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

 

§ 8.  

Kary umowne 
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1. Wykonawca z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy zapłaci 

Zamawiającemu kary umowne w następującej wysokości:  

1) za opóźnienie w dostawie zboża, któregokolwiek etapu wskazanego w § 3  

w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1, przysługującego 

za dany etap, za każdy dzień opóźnienia,  

2) za nieterminowe wykonanie reklamacji dotyczącej dostawy zboża, któregokolwiek etapu 

wskazanego w § 4 w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 

1, przysługującego za dany etap, za każdy dzień opóźnienia,  

3) za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca  

w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 umowy, 

4) za niedołączenie do dostawy zboża, któregokolwiek etapu wskazanego w § 3, 

świadectwa jakości (orzeczenia laboratoryjne) dostarczanego przedmiotu umowy,  

w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto przysługującego za dany etap. 

2. Kwoty kar umownych opisanych w ust. 1 mogą być kumulowane. 

3. Kwota powstała z tytułu kar wymienionych w ust. 1 zostanie potrącona z bieżącego 

wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Zamawiający potrąci 

ewentualne należności z kar umownych na podstawie noty obciążeniowej.   

4. Strony postanawiają, że w przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem umowy, przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający jest 

uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość 

kary umownej lub jeżeli przyczyna szkody nie jest ujęta w zapisach o karach umownych, 

stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia 

umownego w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z powodu okoliczności, 

za które odpowiada Zamawiający, z wyłączeniem sytuacji przewidzianej w art. 456 ustawy 

PZP. 

 

§ 9.  

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Strony potwierdzają, że Wykonawca, przed podpisaniem Umowy wniósł zabezpieczenie 

należytego wykonania Umowy w wysokości 5% (pięć procent) Wynagrodzenia ryczałtowego 

brutto Wykonawcy, ustalonego w § 6 ust. 1 Umowy w formie ……. 

2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 służyć będzie Zamawiającemu do pokrycia roszczeń 

z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

3. W przypadku zabezpieczenia w formie pieniężnej, kwota Zabezpieczenia będzie 

przechowywana przez Zamawiającego na oprocentowanym rachunku bankowym. 

4. Zabezpieczenie w wysokości 100% (sto procent) jego wartości zostanie (w zależności od 

formy zabezpieczenia) zwrócone Wykonawcy lub zwolnione po upływie 30 (trzydziestu) dni 

od daty podpisania przez Zamawiającego końcowego protokołu odbioru zdawczo-

odbiorczego za ostatni etap dostawy, o którym mowa w § 4 Umowy, będącego 

potwierdzeniem uznania przez Zamawiającego należytego wykonania Umowy przez 

Wykonawcę. 

5. Zabezpieczenie w pieniądzu zostanie zwrócone na rachunek wskazany przez Wykonawcę. 

6. Zabezpieczenie w formie pieniężnej zostanie zwrócone w kwocie, w jakiej zostało 

zatrzymane, pomniejszonej o wartość ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę i powiększonej o 

oprocentowanie naliczone za okres przechowywania w wysokości wynikającej z Umowy 

rachunku bankowego zawartej przez Zamawiającego, a nadto pomniejszone o wszystkie 

koszty utrzymania rachunku bankowego, koszty wypłaty i przekazania Zabezpieczenia. 
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7. Jeżeli wartość roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

Umowy przez Wykonawcę przekracza wartość Zabezpieczenia, Zabezpieczenie nie zostanie 

zwrócone. 

8. W przypadku istnienia wymagalnych roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy przekraczających wartość zabezpieczenia, Zamawiający 

będzie uprawniony do zaspokajania się z innych należności Wykonawcy istniejących w 

stosunku do Zamawiającego z tytułu Umowy lub powstałych z innych tytułów prawnych. 

 

§ 10.  

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z klauzulą informacyjną zawartą w SWZ dotyczącą 

przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

 

§ 11.  

1. Odpowiedzialnym za koordynację działań związanych z wykonaniem niniejszej Umowy ze 

strony Zamawiającego jest: Przemysław Urniaż, 60517760,  p.urniaz@stawymilickie.pl  

2. Odpowiedzialnym za koordynację działań związanych z wykonaniem niniejszej Umowy ze 

strony Wykonawcy jest: ……………………………………………………………………………… 

 

 

§ 12.  

1. Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego nie może w jakiejkolwiek formie 

przewidzianej obowiązującym prawem zbyć na osoby trzecie ani ustanawiać zabezpieczeń 

wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy. 

2. Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy, Strony 

poddają rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu rzeczowo i miejscowo dla 

Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy ustawy  

z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.), ustawy PZP 

oraz ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzenia RODO - 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE. 

4. Umowa niniejsza została sporządzona w 3 - trzech jednobrzmiących egzemplarzach,  

z których 1-jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a 2-dwa egzemplarze Zamawiający. 

 

 

 

Za Zamawiającego podpisy i pieczątki _________________ 

 

Za Wykonawcę  podpisy i pieczątki _________________ 
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