
 
 

Umowa 
 
zwana dalej „Umową”, zawarta w dniu …-06-2020 r. w Warszawie, 
 
pomiędzy: 
Nazwa spółkiz siedzibą w ….., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez …………………, … Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 
KRS …………………., nr NIP: ………………….., o kapitale zakładowym w wysokości 
……………………., zwaną dalej Dostawcą, 
posługującą się adresami e-mail: ……………oraz ………………. reprezentowaną przez 
……………………………., 
 
a 
 
FRIMATRAIL FRENOPLAST SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą pod adresem ul. 
Watykańska 15, Majdan, 05-200 Wołomin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 
Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem0000577342,NIP: 1251634961, o kapitale zakładowym w wysokości 
100.000,00 zł, wpłaconym w całości, zwanym/ą dalej Zamawiającym, 
posługującym się adresem e-mail: aroguska@frimatrail-frenoplast.pl 
reprezentowaną przez Jacka Bułhaka – Prezesa Zarządu 
 
zwanymi dalej łącznie Stronami 
 
 

§ 1 Przedmiot umowy 
 
1. Na mocy Umowy Zamawiający zamawia u Dostawcy dostawę schładzacza do 

obniżania temperatury cieczy chłodzącej gniotownika (agregat wody lodowej, chiller) 
wraz z montażem (dalej Przedmiot Umowy). 

2. Dostawca oświadcza, że Przedmiot Umowy spełniać będziewymagania techniczne 
wskazane w Zapytaniu Ofertowym Zamawiającego, które stanowi załącznik nr 1 do 
Umowy, zaś urządzenia wchodzące w zakres Przedmiotu Umowy posiadają wszelkie 
niezbędne atesty i certyfikaty. Dokumentacja techniczno-ruchowa Przedmiotu 
Umowy, wraz ze wszelkimi atestami i certyfikatami,zostanie dostarczona 
Zamawiającemu przy podpisaniu ostatecznego (tj. bezusterkowego) Protokołu. 

3. Strony postanawiają, że Dostawca wykona Przedmiot Umowy wykorzystując 
wyłącznie urządzenia i materiały dostarczane przez Dostawcę, zgodnie z przekazaną 
Zamawiającemu Ofertą, która stanowi załącznik nr 2 do Umowy (dalej Oferta), a 
także z zasadami wiedzy technicznej, w sposób zapewniający bezpieczeństwo mienia 
Zamawiającego. 

4. Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z Ofertą i znana mu jest jej treść, a także że 
otrzymał charakterystykę urządzenia ………………………………………………………, 
wchodzącego w zakresPrzedmiotu Umowy. 

5. Strony postanawiają, że Dostawca wykona prace instalacyjne Przedmiotu Umowy na 
podstawie projektu wykonawczego, który Dostawcadostarczy na własny koszt 
Zamawiającemu - w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy. 



6. Projekt wykonawczy sporządzony przez Dostawcę uwzględniać będzie wymagania 
dotyczące instalacji, które zostały wskazane w załączniku nr 1 do Umowy. 

7. Dostawca oświadcza, że przed podpisaniem Umowy zapoznał się z miejscem, w 
którym ma zostać wykonanyPrzedmiot Umowy i nie zgłasza zastrzeżeń w tym 
zakresie. Dostawca potwierdza, że otrzymał od Zamawiającego mapę obiektu, którym 
dysponuje Zamawiający, w ramach której wyznaczone zostało miejsce realizacji 
wszystkich prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy. 

 
§ 2 Oświadczenia Zamawiającego 

 
Zamawiający oświadcza, że posiada pełne prawo do dysponowania obiektem, w którym 
będzie realizowany Przedmiot Umowy, jak również posiada niezbędne pozwolenia na 
wykonanie Przedmiotu Umowy, jeśli takie są wymagane.  

 
§ 3 Wynagrodzenie 

 
1. Strony ustalają, że za wykonanie Przedmiotu Umowy Dostawca otrzyma 

wynagrodzenie w łącznej wysokości …………………….PLN (słownie: 
………………………………..) netto, powiększone o podatek od towarów i usług (VAT) w 
stawce 23%, tj. w wysokości ……………………………..(słownie: 
…………………………………………) brutto (dalej Wynagrodzenie). 

2. Wynagrodzenie to jest wynagrodzeniem ryczałtowym. 
3. Płatność Wynagrodzenia nastąpi w następujących transzach i terminach: 

a) Zaliczka w kwocie …………………. zł brutto zostanie zapłacona przez Zamawiającego 
w terminie do 7 dni od daty podpisania Umowy, 

b) kwota ………………….. zł brutto  zostanie zapłacona przez Zamawiającego w terminie 
do 7 dni od dnia rozpoczęcia prac, o którym mowa w §4ust. 1 Umowy, 

c) kwota …………………. zł brutto  zostanie zapłacona przez Zamawiającego w terminie 
do 30 dni od daty podpisania przez Strony ostatecznego (tj. bezusterkowego) 
Protokołu, 

na podstawie każdorazowo wystawionej faktury VAT. 
4. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Dostawcy 

prowadzony w banku ………………………o numerze:……………………………………., który to 
rachunek wskazany zostanie w treści każdej z faktur VAT. 

5. Datę dokonania zapłaty stanowi odpowiednio data obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego.  

6. W razie powstania rozbieżności pomiędzy ustaleniami poczynionymi w Umowie, a 
wynikającymi z wystawianych Zamawiającemu dokumentów księgowo-podatkowych 
(faktur VAT), dla oceny należytej realizacji obowiązków umownych Stron decydujące 
znaczenie będą miały ustalenia poczynione w Umowie. 

7. Dostawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazywany na fakturze VAT będzie 
znajdować się w rejestrze podatników VAT prowadzonym przez Krajową Administrację 
Skarbową (tzw. „biała lista”). W przypadku, w którym rachunek bankowy wskazany 
przez Dostawcę na fakturze VAT nie będzie znajdować się na białej liście w terminie 
płatności wynagrodzenia przez Zamawiającego, Zamawiający uprawniony jest do 
dokonania płatności na inny rachunek bankowy Dostawcy ujawniony na białej liście. 
Jeżeli Dostawca nie będzie miał ujawnionego na białej liście VAT żadnego rachunku 
bankowego, to Zamawiający ma prawo do wstrzymania się z dokonaniem płatności 
do czasu wskazania przez Dostawcę numeru rachunku bankowego znajdującego się 



na białej liście. Wstrzymanie się z dokonaniem płatności przez Zamawiającego w 
takim przypadku nie będzie stanowiło zwłoki Zamawiającego. 

 
§ 4 Terminy wykonania Przedmiotu Umowy 

 
1. Strony ustalają, że Dostawca rozpocznie prowadzenie prac mających na celu 

realizację Przedmiotu Umowy w dniu ……-06-2020 r. (dalej Termin Rozpoczęcia 
Prac). 

2. Strony ustalają, że Dostawca zakończy wszelkie prace nad Przedmiotem Umowy 
najpóźniej do dnia ……-06-2020 r. (dalej Termin Zakończenia Prac). 

3. W przypadku, w którym Dostawca nie przystąpi do wykonywania obowiązków 
wynikających z Umowy w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej, odmówi ich 
wykonania albo nie wykona określonej części Umowy, bądź też opóźnienie Dostawcy 
w rozpoczęciu wykonywania lub wykonywaniu Umowy lub jej części jest tak duże, że 
nie jest prawdopodobne, aby Dostawca zdążył wykonać prace w ustalonym w ust. 2 
powyżej terminie w sposób należyty, Zamawiający może zlecić wykonanie Umowy w 
całości albo w części, na koszt i ryzyko Dostawcy, innemu wykonawcy. W takim 
przypadku Dostawca zwróci Zamawiającemu całą kwotę odpowiadającą 
wynagrodzeniu za wykonanie prac przez innego wykonawcę. Zamawiający po 
uprzednim pisemnym wezwaniu Dostawcy do zaniechania naruszeń Umowy i 
wyznaczeniu mu dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni, będzie upoważniony 
do zlecenia wykonania zastępczego innemu wykonawcy. Uprawnienia wynikające z 
niniejszego ustępu nie wyłączają innych uprawnień Zamawiającego wynikających z 
przepisów prawa lub z Umowy, w szczególności prawa do odstąpienia od Umowy w 
całości lub części, ani prawa do żądania zapłaty kar umownych lub odszkodowań. 

 
§ 5 Odbiory 

 
1. Wykonanie Przedmiotu Umowy potwierdzone będzie przez Strony w Protokole 

Odbioru Wykonania Prac (dalej Protokół), którego wzór stanowi załącznik nr 3do 
Umowy. Każda ze Stron otrzyma jeden egzemplarz Protokołu. 

2. Odbiór nastąpi w terminie uzgodnionym przez Strony, przy czym Zamawiający 
zobowiązany jest przystąpić do odbioru prac i podpisania Protokołu w terminie 3 dni 
roboczych od zgłoszenia przez Dostawcę gotowości do odbioru prac. 

3. Przed przystąpieniem do odbioru prac Dostawca zobowiązany jest do 
przeprowadzenia nieodpłatnego…-godzinnego szkolenia z zakresu obsługi Przedmiotu 
Umowy dla … pracowników Zamawiającego, w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego i w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

4. W przypadku, gdy w toku odbioru Strony stwierdzą występowanie wad nadających się 
dousunięcia, Strony wskażą w Protokole wady oraz termin ich usunięcia, nie dłuższy 
jednak niż 7 dni. Za zgodą Zamawiającego termin ten może zostać wydłużony, nie 
więcej jednak niż łącznie do 14 dni. Stwierdzenie występowania wad w Protokole 
jednoznaczne będzie z nieodebraniem Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego. Po 
usunięciu wad przez Dostawcę Strony przystąpią ponownie do odbioru Przedmiotu 
Umowy, na zasadach określonych w niniejszym ustępie oraz ust. 2 powyżej. 

5. W przypadku, gdy Dostawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający 
może,zachowując roszczenie o naprawienie szkody, po uprzednim pisemnym 
wezwaniu do usunięcia wad i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 
dni, usunąć we własnym zakresie lub zlecić podmiotowitrzeciemu usunięcie tych wad 



na koszt i ryzyko Dostawcy, niezależnie od innych uprawnieńwynikających zUmowy 
lub przepisów prawa. 

6. W przypadku braku przystąpienia przez Zamawiającego do czynności odbiorowych lub 
uchylania się od podpisania Protokołu w terminie wskazanym w ust. 2, Dostawca 
uprawniony będzie do sporządzenia Protokołu jednostronnego. 

7. Przepisy niniejszego paragrafu nie wyłączają skorzystania z innych uprawnień 
Zamawiającego przewidzianych w Umowie lub przepisach prawa. 

 
§ 6 Gwarancja 

 
1. Dostawca gwarantuje, że Przedmiot Umowy wolny będzie od wad fizycznych i 

nadawał się będzie do użytku zgodnie z jego normalnym przeznaczeniem, w okresie 
wskazanym w niniejszym paragrafie. 

2. Dostawca udziela Zamawiającemu na Przedmiot Umowy, tj. na urządzenia i montaż, 
gwarancji na okres 60 miesięcy, zobowiązując się do nieodpłatnej naprawy każdej 
wady powstałej w okresie gwarancji lub wymiany rzeczy na nową, wolną od wad. 

3. Rozpoczęcie biegu okresu gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania przez Strony 
ostatecznego (tj. bezusterkowego) Protokołu. 

4. Dostawca najpóźniej w dniu podpisania ostatecznego Protokołu wyda Zamawiającemu 
wszelkie karty gwarancyjne otrzymane uprzednio od producentów lub dystrybutorów 
urządzeń wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy. W przypadku gdy postanowienia 
kart gwarancyjnych będą odmienne od treści Umowy, pierwszeństwo mają 
postanowienia Umowy. 
5. Warunkiem udzielenia gwarancji przez Dostawcę jest przeszkolenie pracowników 

Zamawiającego zgodnie z § 5 ustęp 3 Umowy. 
6. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzony zostanie szczegółowy protokół 

przeglądu gwarancyjnego stwierdzający brak wad i usterek lub protokół z usunięcia 
wad i usterek stwierdzonych podczas tego przeglądu, w co najmniej dwóch 
egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla Dostawcy. W przypadku 
nieobecności przedstawicieli Dostawcy, Zamawiający sporządzi protokół przeglądu 
samodzielnie, a następnie prześle jeden jego egzemplarz do Dostawcy. Niestawienie 
się przedstawicieli Dostawcy na przeglądzie gwarancyjnym nie będzie wywoływało 
żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności gwarancji udzielonej 
Zamawiającemu. 

7. W przypadku ujawnienia wady w czasie przeglądu gwarancyjnego Dostawca 
zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wady lub wymiany rzeczy na wolną od 
wad niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia ujawnienia wady. 
Usunięcie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres 
Przedmiotu Umowy na wolną od wad.  

8. W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niż podczas przeglądu gwarancyjnego, 
Zamawiający niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od ujawnienia wady, 
zawiadomi o niej Dostawcę, równocześnie wzywając go do usunięcia ujawnionej wady 
lub wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad. Zawiadomienie o ujawnieniu wady 
przesyłane będzie Dostawcy przez Zamawiającego na piśmie lub pocztą elektroniczną 
na adres ………………… . 

9. W okresie obowiązywania gwarancji Dostawca zobowiązany jest do nieodpłatnego 
usunięcia wady lub wymiany rzeczy na wolną od wad niezwłocznie, nie później jednak 
niż w terminie 7 dni od dnia poinformowania Dostawcy o wadzie przez 
Zamawiającego.Postanowienia ust. 7 zdanie drugie powyżej stosuje się odpowiednio. 



10. W przypadku gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia 
ludzi bądź może spowodować znaczną szkodę dla Zamawiającego lub osób trzecich, 
jak również w przypadkach niecierpiących zwłoki,Dostawca zobowiązany jest usunąć 
wadę niezwłocznie po uzyskaniu informacji o wadzie, nie dłużej jednak niż w ciągu 24 
(dwudziestu czterech) godzin.Jeżeli usunięcie wady nie jest możliwe w tym terminie, 
Dostawca zobowiązany jest natychmiast, nie dłużej niż w ciągu 24 (dwudziestu 
czterech) godzin od uzyskania informacji o wadzie, odpowiednio zabezpieczyć miejsce 
powstania wady. 

11. Usunięcie wady lub wymianę rzeczy na nową uważa się za skuteczne z chwilą 
podpisania przez obie Strony protokołu z przeprowadzonych w ramach gwarancji 
czynności. 

12. W celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie oświadczają, że usunięcie wady lub 
wymiana rzeczy na nową, wolną od wad,następować będzie w miejscu, w którym 
znajduje się Przedmiot Umowy. Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z 
usunięciem wady lub wymianą rzeczy na nową, wolną od wad, zaś w przypadku braku 
możliwości usunięcia wady w miejscu, w którym znajduje się Przedmiot Umowy, 
wszelkie koszty transportu oraz ryzyko utraty lub uszkodzenia rzeczy obciążać będą w 
całości Dostawcę. 

13. W przypadku gdy Dostawca mimo ujawnienia wady w czasie przeglądu 
gwarancyjnego lub mimo wezwania go przez Zamawiającego do usunięcia wady lub 
wymiany rzeczy na nową, wolną od wad, nie przystąpi do usuwania wady lub 
wymiany rzeczy na nową, Zamawiający po uprzednim pisemnym wezwaniu Dostawcy 
do zaprzestania naruszeń Umowy i wyznaczeniu mu dodatkowego terminu nie 
krótszego niż 7 dni, będzie upoważniony dousunięcia wady lub wymiany rzeczy na 
nową, wolną od wad, we własnym zakresie lub zlecając wykonanie zastępczeinnemu 
wykonawcy, na koszt i ryzyko Dostawcy. W takim przypadku Dostawca zwróci 
Zamawiającemu całą kwotę odpowiadającą kosztom związanym z usunięciem wady 
lub wymianą rzeczy na wolną od wad. Zamawiający poinformuje również Dostawcę o 
zleceniu wykonania zastępczego innemu wykonawcy. Uprawnienia wynikające z 
niniejszego ustępu nie wyłączają innych uprawnień Zamawiającego wynikających z 
przepisów prawa lub z Umowy. 

14. W przypadku, gdy Dostawca dokona istotnych napraw lub wymieni urządzenia bądź 
elementy urządzeń wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy, zgodnie ze swymi 
zobowiązaniami wynikającymi z Umowy, termin gwarancji na wymieniane urządzenie 
lub element biegnie od nowa. 

15. Postanowienia niniejszego paragrafu nie uchybiają dalej idącym uprawnieniom 
Zamawiającego wynikającym z przepisów o rękojmi. 

 
§ 7 Odpowiedzialność Stron 

 
1. Przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy Dostawca zobowiązuje się do dbałości o 

obiekt, w którym będzie wykonywany Przedmiot Umowy, jak i znajdujące się w tym 
obiekcie ruchomości Zamawiającego. Dostawca ponosi odpowiedzialność za szkodę 
wyrządzoną Zamawiającemu zarówno poprzez działania lub zaniechania własne, jak i 
innych podmiotów, za pomocą których wykonuje Przedmiot Umowy.  

2. Zamawiający do czasu podpisania Protokołu zobowiązuje się do dbałości o wszelkie 
urządzenia należące do Dostawcy i niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy 
pozostawione w obiekcie, jak i zainstalowane przez Dostawcę elementy Przedmiotu 
Umowy. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Dostawcy 
zarówno poprzez działania własne, jak i wskutek działań innych podmiotów, które 



miały dostęp do obiektu, w którym wykonywany będzie Przedmiot Umowy. 
Odpowiedzialność Zamawiającego w stosunku do Dostawcy ograniczona jest do 
wysokości Wynagrodzenia. 

3. Przejście na Zamawiającego ryzyka oraz własności montowanych przez Dostawcę w 
ramach Przedmiotu Umowy urządzeń następuje z chwilą podpisania przez Strony 
ostatecznego (tj. bezusterkowego) Protokołu. 

 
§ 8 Kary umowne 

 
1. W przypadku gdy Dostawca dopuści się zwłoki w: 

a. wykonaniu Przedmiotu Umowy w Terminie Zakończenia Prac; 
b. usunięciu w terminie (lub wymianie rzeczy na nową, wolną od wad) wad 

Przedmiotu Umowy stwierdzonych w trakcie odbioru, zgodnie z postanowieniami 
§5 ust. 4 Umowy; 

c. usunięciu w terminie (lub wymianie rzeczy na nową, wolną od 
wad)wadPrzedmiotu Umowy stwierdzonych w okresie obowiązywania gwarancji, 
zgodnie z postanowieniami §6ust. 7 lub 8Umowy; 

Dostawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego – za każdy 
przypadek zwłoki – kary umownej w wysokości 0,2% Wynagrodzenia brutto za każdy 
dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 10% Wynagrodzenia brutto. 

2. Postanowień ust. 1 nie stosuje się, jeżeli niewykonanie przez Dostawcę zobowiązań, o 
których mowa w ust. 1 powyżej, wynikało z wystąpienia: 
a. klęski żywiołowej lub zdarzenia o zbliżonym charakterze, 
b. stanu wojennego lub stanu nadzwyczajnego, 
c. strajku generalnego, 
d. siły wyższej.  

3. W związku z faktem, że Umowa zawierana jest przez Strony w okresie obowiązywania 
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem 
SARS-CoV-2, zaś ograniczenia, nakazy i zakazy związane z wystąpieniem stanu 
epidemii ustanowione na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 
2020 r. nie wpływają bezpośrednio na zobowiązania Stron określone w Umowie, 
Strony zgodnie oświadczają, że obowiązujący na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stan 
epidemii nie stanowi żadnej z okoliczności przewidzianych w ust. 2 powyżej i nie 
wpływa na możliwość zmianyżadnego z terminów wskazanych w ust. 1 powyżej. 

4. W przypadku wprowadzenia przez Radę Ministrów ograniczeń, które wpływałyby 
bezpośrednio na zobowiązania Stron określone w Umowie, Strony uzgodnią nowy 
Termin Zakończenia Prac czy termin usunięcia wad (lub wymiany rzeczy na nową, 
wolną od wad),o których mowa w ust.1 powyżej. 

 
§ 9 Opóźnienie w płatności Wynagrodzenia 

 
1. Zamawiający akceptuje zasady i terminy płatności Wynagrodzenia określone w § 3 

ust. 3 Umowy i zobowiązuje się każdorazowo dokonywać płatności w kwotach i w 
terminach tam wskazanych. 

2. Strony postanawiają, że w przypadku jeżeli Dostawcaw terminie14 dni od daty 
wskazanej w § 3 ust. 3 lit. a) Umowy nie otrzyma całej ustalonej tam kwoty to: 
a. ustalone w Umowie Termin Rozpoczęcia Prac oraz Termin Zakończenia Prac 

ulegają przesunięciu o liczbę dni odpowiadających opóźnieniu w dokonaniu 
płatności przez Zamawiającego; 



b. po upływie 14 dni liczonych od daty wskazanej w § 3 ust. 3 lit. a) 
UmowyDostawca uprawniony jest do wezwania Zamawiającego (na piśmie, pod 
rygorem nieważności) do zapłaty tej kwoty, wyznaczając mu dodatkowy termin 7 
dni na dokonanie płatności, zaś po bezskutecznym upływie tego terminu 
uprawniony będzie do odstąpienia od Umowy. 

3. Strony postanawiają, że w przypadku jeżeli Dostawca otrzymał wynagrodzenie 
wskazane w § 3 ust. 3 lit. a) Umowy, zaś w terminie wskazanym w § 3 ust. 3 lit. b) 
Umowy nie otrzyma całej ustalonej w lit. b) kwoty to: 
a. ustalony w Umowie Termin Zakończenia Prac ulega przesunięciu o liczbę dni 

odpowiadających opóźnieniu w dokonaniu płatności przez Zamawiającego; 
b. po upływie 14 dni liczonych od daty wskazanej w § 3 ust. 3 lit. b) Umowy 

Dostawca uprawniony jest do wezwania Zamawiającego (na piśmie, pod rygorem 
nieważności) do zapłaty tej kwoty, wyznaczając mu dodatkowy termin 7 dni na 
dokonanie płatności, zaś po bezskutecznym upływie tego terminu uprawniony 
będzie do odstąpienia od Umowy; 

c. otrzymana przez Dostawcę płatność, o której mowa § 3 ust. 3 lit. a) Umowy 
podlega rozliczeniu zgodnie z §12 Umowy. 

4. Strony postanawiają, że w przypadku opóźnienia w płatności Wynagrodzenia w 
stosunku do terminów wskazanych w § 3 ust. 3 Dostawcy przysługiwać będą odsetki 
ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych. 

 
§ 10 Udostępnienie Frontu Robót 

 
1. Zamawiający zobowiązuje się wykonać ustalone czynności przygotowawcze w postaci 

przygotowania podłoża w miejscu wyznaczonym na realizację Przedmiotu Umowyoraz 
udostępnić Dostawcy całe miejsce realizacji wszystkich prac wchodzących w zakres 
Przedmiotu Umowy w sposób umożliwiający Dostawcy w pełni nieprzerwane i 
niezakłócone wykonywanie Przedmiotu Umowy i wszystkich prac niezbędnych do 
wykonania Przedmiotu Umowy najpóźniej w Terminie Rozpoczęcia Prac (dalej łącznie 
Front Robót). 

2. Strony postanawiają, że w przypadku jeżeli w Terminie Rozpoczęcia Prac 
Zamawiający nie przekaże Dostawcy Frontu Robót to: 
a. ustalone w Umowie Termin Rozpoczęcia Prac oraz Termin Zakończenia Prac mogą 

ulec przesunięciu w czasie o liczbę dni odpowiadających opóźnieniu w przekazaniu 
Frontu Robót, pod warunkiem, że opóźnienie to uniemożliwia rozpoczęcie przez 
Dostawcę prac nad Przedmiotem Umowy oraz że opóźnienia tego nie można 
zniwelować w czasie krótszym.W takim przypadku przesunięcia w czasie Terminu 
Rozpoczęcia Prac oraz Terminu Zakończenia Prac nie będą uważane za zwłokę w 
wykonaniu Przedmiotu Umowy przezDostawcę; 

b. w przypadku gdy Zamawiający pozostaje w zwłoce w przekazaniu Frontu Robót o 
więcej niż 14 dni liczonych od wskazanego w Umowie Terminu Rozpoczęcia Prac, 
Dostawca uprawniony jest do wezwania Zamawiającego (na piśmie, pod rygorem 
nieważności) do przekazania Frontu Robót, zaś po bezskutecznym upływie tego 
terminu będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy. 

W razie odstąpienia od Umowy przez Dostawcę na mocy postanowień niniejszego 
paragrafu Dostawca zobowiązany jest do dokonania zwrotu na rzecz Zamawiającego 
całości otrzymanego dotychczas od Zamawiającego Wynagrodzenia. Zwrot 
Wynagrodzenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty odstąpienia 
od Umowy przez Dostawcę. 
 



§ 11 Zmiana zakresu Przedmiotu Umowy 
 
1. Strony potwierdzają, że Przedmiot Umowy zostanie wykonany w sposób i na 

zasadach określonych w § 1 Umowy i zgodnie z postanowieniami wskazanych tam 
załączników do Umowy. 

2. W przypadku jeżeli po podpisaniu Umowy, zajdzie konieczność zmiany postanowień 
Umowy dotyczących sposobu realizacji Przedmiotu Umowy przez Dostawcę wskutek 
okoliczności, których Zamawiający, działając z należytą starannością nie mógł 
przewidziećlub gdy zmiana postanowień Umowy nie jest zmianą istotną, tj. nie 
zmienia ogólnego charakteru Umowy, nie rozszerza znacznie lub nie zmniejsza 
znacznie zakresu świadczeń i zobowiązań Stron wynikających z Umowy, Zamawiający 
uprawniony będzie do wezwania Dostawcy do wstrzymania wykonywanych prac (dalej 
Wstrzymanie Prac)w drodze oświadczenia złożonego w sposób zgodny z 
postanowieniami §13 ust. 3 Umowy. Dostawca zobowiązany będzie do 
natychmiastowego Wstrzymania Prac na żądanie Zamawiającego zgłoszone w sposób, 
o którym mowa w zdaniu poprzednim. 

3. W terminie 7 dni od daty otrzymania przez Dostawcęwezwania Zamawiającego do 
Wstrzymania Prac Strony ustalą nowy zmieniony zakres Przedmiotu Umowy, Termin 
Rozpoczęcia Prac, Termin Zakończenia Prac oraz ewentualną nową wysokość 
Wynagrodzenia i sporządzą aneks do Umowy. 

4. W przypadku gdy Strony nie sporządzą aneksu do Umowy w terminie wskazanym w 
ust. 3 powyżej Przedmiot Umowy wykonany zostanie zgodnie z dotychczas 
obowiązującymi Strony postanowieniami Umowy. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 powyżej Zamawiający uprawniony będzie do 
odstąpienia od Umowy. 

6. W przypadku gdy Zamawiający odstąpił od Umowy, Zamawiający zobowiązany będzie 
do dokonania zapłaty za część Przedmiotu Umowy wykonaną przez Dostawcę do dnia 
Wstrzymania Prac. Podstawą rozliczenia będzie sporządzony wspólnie przez Strony 
obmiar i wycena wykonanej do dnia Wstrzymania Prac części Przedmiotu Umowy, 
które przeprowadzone zostaną w terminie uzgodnionym przez Strony, jednak nie 
później niż w terminie 14 dni od dnia Wstrzymania Prac. W celu uniknięcia 
wątpliwości, Strony ustalają, iż materiały użyte i urządzenia zamontowane przez 
Dostawcę do dnia Wstrzymania Prac, które mogą zostać odłączone bez uszkodzenia 
lub istotnej zmiany rzeczy odłączonej, zostaną odłączone przez Dostawcę i nie będą 
podlegać rozliczeniu, co oznacza, że Zamawiający nie będzie zobowiązany do zapłaty 
za te materiały i urządzenia.Zamawiający zobowiązany będzie jednakże do zapłaty na 
rzecz Dostawcy wynagrodzenia za materiały, które Dostawca dostosował dla 
indywidualnych potrzeb Zamawiającego w taki sposób, że mimo możliwości ich 
odłączenia bez uszkodzenia lub istotnej zmiany rzeczy odłączonej, nie będą mogły 
zostać wykorzystane przez Dostawcę w inny sposób. W przypadku nieobecności 
przedstawicieli Dostawcy, Zamawiający sporządzi obmiar i wycenę samodzielnie, a 
następnie prześle jeden jego egzemplarz do Dostawcy. Ustalenia dokonane przez 
Zamawiającego będą wiążące dla Dostawcy.  

7. Dokonane przez Zamawiającego płatności Wynagrodzenia zostaną zaliczone na 
wartość części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia Wstrzymania Prac, z 
zastrzeżeniem postanowień ust. 6 zdanie trzecie powyżej. Jeżeli płatności dokonane 
przez Zamawiającego przewyższają wycenę części Przedmiotu Umowy wykonanej do 
dnia Wstrzymania Prac, Dostawca zobowiązany będzie zwrócić Zamawiającemu kwotę 
odpowiadającą różnicy pomiędzy wartością Wynagrodzenia otrzymanego przez 
Dostawcę a wartością części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia Wstrzymania 



Prac, w terminie 7dni od daty sporządzenia wyceny, natomiast jeżeli płatności 
dokonane przez Zamawiającego będą niższe niż wycena części Przedmiotu Umowy 
wykonanej do dnia Wstrzymania Prac, Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty 
Dostawcy różnicy w terminie 7dni od daty sporządzenia wyceny. 

 
§ 12 Odstąpienie od Umowy 

 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w każdym czasie. 
2. W przypadku gdy Zamawiający odstąpił od Umowy, Zamawiający zobowiązany będzie 

do dokonania zapłaty za część Przedmiotu Umowy wykonaną przez Dostawcę do dnia 
odstąpienia. Podstawą rozliczenia będzie sporządzony wspólnie przez Strony obmiar i 
wycena wykonanej do dnia odstąpienia części Przedmiotu Umowy, które 
przeprowadzone zostaną w terminie uzgodnionym przez Strony, jednak nie później 
niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy. W celu 
uniknięcia wątpliwości, Strony ustalają, że materiały użyte i urządzenia dostarczone 
oraz zamontowane przez Dostawcę do dnia odstąpienia, które mogą zostać odłączone 
bez uszkodzenia lub istotnej zmiany rzeczy odłączonej, zostaną odłączone przez 
Dostawcę i nie będą podlegać rozliczeniu, co oznacza, że Zamawiający nie będzie 
zobowiązany do zapłaty za te materiały i urządzenia. Zamawiający zobowiązany 
będzie jednakże do zapłaty na rzecz Dostawcy wynagrodzenia za materiały, które 
Dostawca dostosował dla indywidualnych potrzeb Zamawiającego w taki sposób, że 
mimo możliwości ich odłączenia bez uszkodzenia lub istotnej zmiany rzeczy 
odłączonej, nie będą mogły zostać wykorzystane przez Dostawcę w inny sposób. W 
przypadku nieobecności przedstawicieli Dostawcy, Zamawiający sporządzi obmiar i 
wycenę samodzielnie, a następnie prześle jeden jego egzemplarz do Dostawcy. 
Ustalenia dokonane przez Zamawiającego będą wiążące dla Dostawcy. 

3. Dokonane przez Zamawiającego płatności Wynagrodzenia zostaną zaliczone na 
wartość części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienia, z zastrzeżeniem 
postanowień ust. 2 zdanie trzecie powyżej. Jeżeli płatności dokonane przez 
Zamawiającego przewyższają wycenę części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia 
odstąpienia, Dostawca zobowiązany będzie zwrócić Zamawiającemukwotę 
odpowiadającą różnicy pomiędzy wartością Wynagrodzenia otrzymanego przez 
Dostawcę a wartością części Przedmiotu Umowy wykonanej do dnia odstąpienia od 
Umowy, w terminie 7dni od daty sporządzenia wyceny, natomiast jeżeli płatności 
dokonane przez Zamawiającego będą niższe niż wycena części Przedmiotu Umowy 
wykonanej do dnia odstąpienia, Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty 
Dostawcy różnicy w terminie 7dni od daty sporządzenia wyceny. 

4. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od Umowy, bez potrzeby wyznaczania 
Dostawcy dodatkowego terminu, w przypadku: 
1) zwłoki Dostawcy w wykonaniu Przedmiotu Umowy w Terminie Zakończenia Prac o 

więcej niż 60dni; 
2) zwłoki Dostawcy w usunięciu wad, zgodnie z postanowieniami §5 Umowy, o więcej 

niż 60dni; 
3) gdy wady stwierdzone w toku czynności odbioru są istotne. Za wadę istotną w 

rozumieniu Umowy Strony uznają w szczególności wykonanie Przedmiotu 
Umowy niezgodnie z Umową, Zapytaniem Ofertowym Zamawiającego lub ofertą 
złożoną przez Dostawcę, stanowiącymi załączniki nr 1 i 2 do Umowy. 

W powyższych przypadkach Zamawiający uprawniony jest do żądania od Dostawcy 
zwrotu całości uiszczonego dotychczas na rzecz Dostawcy Wynagrodzenia w terminie 
7 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Zamawiającego od 



Umowy. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy na mocy 
postanowień niniejszego ustępu postanowień ust. 2 i 3 powyżej nie stosuje się. 

5. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy Dostawca uprawniony jest 
do odebrania wszelkich urządzeń i materiałów dostarczonych uprzednio do 
Zamawiającego w celu realizacji Przedmiotu Umowy. 

6. Zamawiający jest uprawniony do żądania od Dostawcy zapłaty kary umownej z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań Dostawcy skutkującego 
odstąpieniem przez Zamawiającego od Umowy w wysokości 
……………………………..(słownie: ………………………………………..) złotych. 

7. Kara umowna będzie płatna w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Dostawcę 
wezwania do zapłaty. Za każdy dzień opóźnienia płatności Dostawca zapłaci 
Zamawiającemu odsetki ustawowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  
Zamawiający uprawniony jest do dokonania potrącenia należnej mu kary umownej z 
Wynagrodzenia należnego Dostawcy. 

8. Ilekroć z Umowy wynika obowiązek zapłaty przez Dostawcę kary umownej na rzecz 
Zamawiającego, nie wyłącza to prawa Zamawiającego dochodzenia zapłaty przez 
Dostawcę odszkodowania w wysokości przenoszącej zastrzeżoną karę umowną, w 
szczególności odszkodowania mającego na celu pokrycie odszkodowań i kar 
umownych należnych instytucjom dofinansowującym od Zamawiającego, w związku z 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań Dostawcy wynikających z 
Umowy. 

9. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy na mocy postanowień 
niniejszego paragrafuZamawiającemu nie przysługują kary umowne, o których mowa 
w §8 ust. 1 Umowy. 

 
§ 13 Forma oświadczeń i doręczenia 

 
1. Strony postanawiają, że jakiekolwiek zmiany lub uzupełnienia Umowy, jak również 

oświadczenia woli dotyczące odstąpienia od Umowy, mogą być dokonywane wyłącznie 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Strony ustalają i potwierdzają, że 
jakiekolwiek ustalenia ustne lub dokonane w inny sposób niż wskazany ust. 1 
powyżej nie będą wiążące dla Stron i w żaden sposób nie mogą zmienić postanowień 
Umowy. 

3. Oświadczenia woli lub wiedzy Stron w zakresie bieżących uzgodnień dotyczących 
Przedmiotu Umowy składane na podstawie Umowy lub w związku z nią będą 
dokonywane przez Strony w drodze wymiany wiadomości e-mail przesłanych na 
adresy Stron wskazane w komparycji Umowy. 

4. W przypadku zmiany adresu lub adresu e-mail którejkolwiek ze Stron wskazanych w 
komparycji Umowy, każda ze Stron jest zobowiązana powiadomić drugą Stronę o 
nowym adresie lub adresie e-mail w terminie 7 dni od daty zaistnienia zmiany. 

 
§ 14 Postanowienia końcowe 

 
1. Wskazane w Umowie załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

Załącznikami do Umowy są: 
a. Załącznik nr 1 – Zapytanie Ofertowe; 
b. Załącznik nr 2 – oferta złożona przez Dostawcę; 
c. Załącznik nr 3 – wzór Protokołu Odbioru Wykonania Prac. 



2. Dostawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy bez zgody 
Zamawiającego. 

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z zawarciem lub wykonaniem Umowy 
strony będą rozstrzygać w pierwszej kolejności na drodze polubownej. W wypadku 
braku porozumienia w kwestiach spornych, do rozstrzygnięcia sporu powołany będzie 
wyłącznie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. 

5. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 
 

 
 Dostawca:  

 
 
 
 
 
 

Podpis osoby upoważnionej 

Zamawiający:  
 
 
 
 
 
 

Podpis osoby upoważnionej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 3 
 

PROTOKÓŁ ODBIORU 
 

1. Informacje dotyczące Stron: 
 

 Podstawa 
wykonania: 

  Umowa numer 151 04 2020 zawarta dnia ……-06-2020 r. z   

 Zamawiający:  FRIMATRAIL FRENOPLAST SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Watykańska 15, 
Majdan, 05-200 Wołomin,  

 Dostawca:  

 Termin odbioru 
prac: 

…-07-2020 r. 

 
 

2. Dokumenty przekazane Zamawiającemu: 
 

 Karta gwarancyjna wypełniona i podpisana (szt.)  
Dokumentacja techniczno-ruchowa Przedmiotu Umowy  

 
 

3. Uwagi: 
 
 

 
 

a. Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z dostarczonymi Kartami Gwarancyjnymi, 

b. Zamawiający oświadcza, że został przeszkolony przez Dostawcę z zakresu obsługi i 
eksploatacji urządzeń wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy, 

c. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze Stron. 

 
 
 



 Dostawca:  
 
 
 
 
 
 

Podpis osoby upoważnionej 

Zamawiający:  
 
 
 
 
 
 

Podpis osoby upoważnionej 
 


