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UMOWA NR ……/……./2021/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 

Marię Doskoczyńską – Prokurenta 

 

zwana dalej „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 podstawowym, bez przeprowadzenia negocjacji, o którym 

mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, 

zwanej w dalszej części SWZ „ustawą Pzp” (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.).”.  

. 

 

§ 2.  

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nawozów dla potrzeb przedsiębiorstwa  

Stawy Milickie Spółka Akcyjna obejmująca:  

1) CZĘŚĆ I: wapno tlenkowe pyliste minimum 80% CaO w ilości 176,00 ton 
(słownie: sto siedemdziesiąt sześć ton) pakowane w 500/1000 kg big-bagach, 

2) CZĘŚĆ II:  wapno tlenkowe granulowane( granulacja min 2mm-max 7mm)  
minimum 80% CaO w ilości 104,00 ton pakowane w 500/1000 kg big-bagach 

2. Wykonawca jest zobowiązany do każdej dostawy dołączać świadectwo jakości 

(orzeczenie laboratoryjne) dostarczanych nawozów. Orzeczenie musi zawierać 

podstawowe dane charakteryzujące nawóz oraz musi być zaopatrzone w datę wykonania 

badań.  

3. Nawozy powinny posiadać termin przydatności do użycia nie krótszy niż 6 miesięcy od 

dnia dostawy. 
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4. Wykonawca oświadcza, iż dostarczony przedmiot umowy jest wolny od wad, o wysokim 

standardzie pod względem jakości i funkcjonalności oraz zgodny z opisem przedmiotu 

zamówienia. 

 

§ 3.  

1. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosi dla: 

1) Część I dostawy, - 50% do 14 dni od podpisania umowy. Pozostała ilość części I 

przedmiotu zamówienia - do 30 dni od podpisania umowy. 

2) Część II dostawy, - 50% do 14 dni od podpisania umowy. Pozostała ilość części II 

przedmiotu zamówienia - do 30 dni od podpisania umowy. 

2. Miejsce wykonania zamówienia dla każdej część zamówienia: 

1) Potasznia, 56-300 Milicz; 

2) Stawno 2, 56-300 Milicz;  

3) Radziądz ul. Żmigrodzka 64, 55-140 Żmigród  

4) Ruda Sułowska 20, 56-300 Milicz. 

 

Lp. Obiekt 
Wapno pyliste  

(ilość w tonach) 

Wapno 
granulowane 

(ilość w tonach) 

1 Potasznia 76 24 

2 Stawno 70 30 

3 Radziądz 30 0 

4 
Ruda 

Sułowska 
0 50 

  Ogółem 176 104 

 

3. Zamawiający informuję, że dostawy przedmiotu Umowy będą przyjmowane w godzinach 
pracy Zakładów w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.00. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany w ilościach dostarczanych do 

poszczególnych Zakładów Rybackich, 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 ……... 

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. 
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4. Za chwilę 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. Wykonawca zapewni takie opakowanie towaru, jakie jest wymagane, by nie dopuścić do 

jego uszkodzenia lub pogorszenia jego jakości w trakcie transportu do miejsca dostawy – 

mocne, szczelne opakowania. 

6. W przypadku dostawy towaru o nienależytej jakości, np. w przypadku zbrylania się 

nawozu w okresie przechowywania zgodnie z zaleceniami producenta, Wykonawca 

zobowiązuje się do wymiany nawozu, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze, od daty 

zawiadomienia o stwierdzonych wadach, na swój koszt. 

7. Niezależnie od uprawnień określonych w ust. 6, Zamawiający w przypadku dostawy 

towaru o nienależytej jakości jest uprawniony do odmowy zapłaty za towar nienależytej 

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

kwotę stanowiącą do 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. Nieudzielenie 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 § 4 ust. 7. 

4. Zamawiający jest uprawniony do badania jakości dostaw. 

 

§ 6.  

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na podstawie oferty Wykonawcy. Wynagrodzenie to 

ustala się na kwotę brutto: … zł (słownie: … złotych brutto).  

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 na podstawie faktury 

wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy przedmiotu 

Umowy lub inny dokument przyjęcia całości 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. 
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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.  

Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego regulują przepisy art. 456 Pzp.  

 

§ 8.  

1. Wykonawca z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy 

zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następującej wysokości:  

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy w całości lub części w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia umownego brutto należnego za niezrealizowaną część umowę  

w całości lub części, za każdy dzień opóźnienia,  

2) za nieterminowe wykonanie reklamacji w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego 

brutto należnego za wadliwy lub brakujący przedmiot umowy, za każdy dzień 

opóźnienia,  

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

w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, należnego za niewykonany lub nienależycie 

wykonany przedmiot umowy, 

4)  za niedołączenie do dostawy świadectwa jakości (orzeczenia laboratoryjne) 

dostarczanego przedmiotu umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego. 

2. 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.   

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

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

okoliczności, za które odpowiada Zamawiający. 

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

nienależytym wykonaniem umowy, przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający 

jest uprawniony do dochodzenie odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 

wysokość kary umownej na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego, 

natomiast, jeżeli przyczyna szkody nie jest ujęta w zapisie o karach umownych, stronom 

przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

5. Wynagrodzenie umowne oznacza wynagrodzenie brutto ustalone w § 6 ust. 1 niniejszej 

Umowy. 

6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający to 

20 % Wynagrodzenia o którym mowa w § 6 Umowy. 

 

§ 9.  

1. Odpowiedzialnym za koordynację działań związanych z wykonaniem niniejszej Umowy  

ze strony Zamawiającego jest: …………………………………………………………………... 

2. Odpowiedzialnym za koordynację działań związanych z wykonaniem niniejszej Umowy  

ze strony Wykonawcy jest: ……………………………………………...……………………… 
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§ 10.  

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z klauzulą informacyjną zawartą w SIWZ 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. 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. 

5. Załączniki do Umowy stanowiące jej integralną część: 

a) Formularz oferty Wykonawcy. 

 

 

 

Za Zamawiającego podpisy i pieczątki _________________ 

 

 

Za Wykonawcę  podpisy i pieczątki _________________ 

 


