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Znak sprawy: PN-10/2022 Załącznik Nr 2 do SWZ 

UMOWA NR ……/……./2022/PN 

 

zawarta w dniu __.__.2022 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, REGON: 

021461756 oraz Nr BDO: 000143419, wysokość kapitału zakładowego: 195 098 000,00 zł  zł 

(opłacony w całości), reprezentowaną przez: 

Piotra Połulicha – Prezesa Zarządu 

 

zwana dalej „Zamawiającym” 

 

a   

   

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

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

 

zwanym w treści Umowy „Wykonawcą”,  

 

łącznie zwanych Stronami, o następującej treści: 

 

§ 1.  

1. Przedmiotowa Umowa została zawarta w wyniku realizacji przez Spółkę Stawy Milickie 

S.A. operacji pt.: „Rozwój usług rekreacyjno-turystycznych CET NATURUM  

z poszanowaniem środowiska naturalnego” współfinansowanej przez Unię Europejską ze 

środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu 

Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. 

2. 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 (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), zwanej w dalszej części SWZ 

„ustawą Pzp”. 

 

 

§ 2.  

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu rolniczego , opisanego w Załączniku 

nr 1 do SWZ - „Opis parametrów technicznych”. 

2. Wykonawca oświadcza, iż dostarczony przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, kompletny, 

wolny od wad, o wysokim standardzie pod względem jakości i funkcjonalności oraz zgodny 

z opisem parametrów technicznych zawartych w Załączniku Nr 4 do SWZ, który 
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Wykonawca złożył wraz z ofertą. Złożony przez Wykonawcę formularz techniczny stanowi 

Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. 

 

§ 3.  

1. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: ………………………. 

2. Miejsce wykonania zamówienia: Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia, opisany  

w § 2 ust. 1 do Rudy Sułowskiej 20, 56-300 Milicz. 

 

§ 4.  

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

wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na podstawie oferty Wykonawcy. Wynagrodzenie to 

ustala się na łączną kwotę brutto: ………… zł (słownie: 

………………………………………………).  

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

Umowy, o której mowa w § 2. 

3. Zatwierdzony bez zastrzeżeń przez Zamawiającego protokół zdawczo – odbiorczy 

przedmiotu Umowy stanowi podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktury,  

z zastrzeżeniem zapisu § 5 ust. 4 i 5 Umowy.  

4. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 będzie płatne na podstawie 

prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę w oparciu o protokół zdawczo-

odbiorczy przedmiotu Umowy zatwierdzony przez Zamawiającego. 

5. Zapłata należności zostanie dokonana w formie polecenia przelewu na podstawie faktury 

na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 

6. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 

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

Zamawiającego.  

 

§ 5.  

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot Umowy, o którym mowa w § 2 Umowy 

w terminie określonym w § 3 ust. 1 Umowy.  

2. Dostawa przedmiotu Umowy nastąpi do miejsca wskazanego w § 3 ust. 2 Umowy na koszt 

i ryzyko Wykonawcy. 

3. Do czasu podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo – odbiorczego, o którym 

mowa w § 4 ust. 3 Umowy ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym 

uszkodzeniem, zniszczeniem lub zaginięciem przedmiotu Umowy ponosi Wykonawca. 

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

przedmiotu Umowy Zamawiający sporządzi protokół rozbieżności, wyznaczając 

Wykonawcy termin usunięcia wszystkich ujawnionych wad.  

5. 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 jednostronnego odstąpienia od Umowy. 

6. W ramach dostawy Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego przeszkolenia 

wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie używania, obsługi 

i konserwowania dostarczonego przedmiotu Umowy. 
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§ 6.  

1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia, opisany  

w § 2 ust. 1 na okres wskazany w formularzu technicznym stanowiącym Załącznik 

nr 3 do SWZ, który Wykonawca złożył wraz z ofertą na przedmiot zamówienia.  

2. Termin gwarancji rozpoczyna bieg od dnia zatwierdzenia bez zastrzeżeń przez 

Zamawiającego protokołu zdawczo – odbiorczego, o którym w § 4 ust. 3 Umowy.  

3. W przypadku stwierdzenia po dokonaniu odbioru w dostarczonym przedmiocie Umowy 

ukrytych wad i usterek, które wystąpiły w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca usunie je 

na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji do: 

a) naprawy przedmiotu Umowy w terminie 7 dni od zgłoszenia usterki, pod rygorem 

zlecenia naprawy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

b) wymiany przedmiotu Umowy na fabrycznie nowy w zakresie elementu objętego wadą, 

jeżeli wykonana trzykrotna naprawa tego samego elementu składowego okaże się 

bezskuteczna. 

5. Wykonawca przedłuży termin gwarancji o czas przestoju przedmiotu Umowy. 

6. W okresie trwania gwarancji łączny czas przestoju przedmiotu Umowy spowodowany 

awariami nie może przekroczyć 14 dni kalendarzowych w okresie jednego roku. 

7. Utrata roszczeń z tytułu wad fizycznych nie następuje pomimo upływu terminu gwarancji, 

w przypadku ukrytej wady fabrycznej (materiałowej) lub wady zatajonej przez Wykonawcę. 

8. Zamawiający może wykorzystać uprawnienia z tytułu gwarancji za wady fizyczne wyrobów, 

niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi. 

9. W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu bezpłatne, 

niezbędne okresowe przeglądy konserwacyjne dostarczonego przedmiotu Umowy wraz  

z niezbędnymi zestawami części potrzebnych do ich wykonania. 

10. Wykonawca dokona każdorazowo stosownych zapisów w karcie gwarancyjnej  

i paszporcie technicznym przedmiotu Umowy dotyczących zakresu wykonanych napraw, 

zmiany okresu udzielonej gwarancji i dopuszczenia do eksploatacji po naprawie 

(przeglądzie). 

 

 

§ 7.  

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy bez konsekwencji w razie zaistnienia istotnej 

zmiany okoliczności powodującej, że dalsze wykonywanie Umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, z tym że 

Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości  o  tych  

okolicznościach. W tym przypadku Wykonawcy nie służą żadne roszczenia w stosunku 

do Zamawiającego z tytułu niezrealizowanej części Umowy. Strony dokonają rozliczeń za 

usługi faktycznie zrealizowane zgodnie z Umową. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku naruszeń 

warunków Umowy, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o naruszeniu 

warunków Umowy, z wyjątkiem udokumentowanych sytuacji losowych, których Strony nie 

mogły przewidzieć. W tej sytuacji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w 

stosunku do Zamawiającego z tytułu niezrealizowanej części Umowy, a przysługuje mu 
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wynagrodzenie tylko za transport zrealizowany należycie – zgodnie z Umową i warunkami 

w niej zawartymi. 

 

§ 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 wysokości 0,2 % wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, przysługującego za dostawę 

przedmiotu umowy, za każdy dzień,  

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

brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, przysługującego za zakwestionowany przedmiot 

umowy, za każdy dzień, 

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

w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, 

należnego za niewykonany lub nienależycie wykonany przedmiot umowy.  

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 w terminie tam 

wskazanym, nie krótszym niż 7 dni. 

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

umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, 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 dochodzenia 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. 

 

§ 9 

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. 

4. Za chwilę wydania towaru uważa się dzień, w którym towar został odebrany przez 

Zamawiającego i dostawa zostanie potwierdzona protokołem podpisanym przez 

przedstawicieli obu Stron. 

 

§ 10 

mailto:p.urniaz@stawymilickie.pl
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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: ………...………...…………………………...……………………… 

 

§ 11. 

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. 

 

 

§ 12. 

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej. 

2. 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. 

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

Strony poddają rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu rzeczowo i miejscowo 

dla Zamawiającego. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy ustawy  

z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, 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. 

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

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

6. Załączniki do Umowy stanowiące jej integralną część: 

1) Załącznik nr 1 do umowy - Formularz oferty Wykonawcy, 
2) Załącznik nr 2 do umowy - Formularz techniczny Wykonawcy. 

 

 

 

Za Zamawiającego     Za Wykonawcę 
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