
 

 

Załącznik nr 3 do siwz 

Wzór umowy 
UMOWA nr PN/7-2019 

zawarta w Katowicach w dniu …………………………….. roku pomiędzy: 

Ekoenergia Silesia S.A., z siedzibą w Katowicach (40-599) przy ul. Żeliwnej 38, wpisaną do 

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000408185 (akta prowadzi Sąd Rejonowy Katowice-

Wschód w Katowicach), NIP 9542736475, REGON 242859870, kapitał zakładowy 19.700.000,00 zł, 

reprezentowaną przez: 

_________________ – _________________ 

_________________ – _________________ 

zwaną dalej „Zamawiającym”,  

a 

…………………………………………………….z siedzibą ………………………….wpisaną w: 

1. CEiDG,  
2. Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym 
w ……………………. pod nr KRS……………………………….. 

NIP ………………………, Regon ………………* 

reprezentowaną przez:………………………………………….., zwanym dalej Wykonawcą. 

* - niepotrzebne skreślić 

 

W przypadku udzielenia zamówienia wykonawcom, którzy wspólnie ubiegali się o jego udzielenie, powyżej zostaną 
wpisane dane wszystkich tych wykonawców oraz dane ich pełnomocnika do zawarcia umowy, a powyższe zapisy 
zostaną uzupełnione o następujące: 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, którym udzielono niniejszego 
zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy – o ile przewidziano wniesienie zabezpieczenia 
2. Pełnomocnik Konsorcjum oświadcza, że posiada ważne pełnomocnictwo do zaciągania zobowiązań 
w imieniu wszystkich wykonawców realizujących wspólnie umowę. 
 

Umowa zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograni-
czonego (nr sprawy zgodny z numerem umowy) na podstawie art. 39 i następne ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
roku – Prawo zamówień publicznych. 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego w postaci dostawy artykułów promocyjnych i 
marketingowych, dla Ekoenergia Silesia S.A., z siedzibą w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38 – 
w zakresie następującego/ych pakietu/ów przetargowego/ych: 
pakiet nr…  (nazwa pakietu) - do kwoty brutto   zł, 
pakiet nr…  (nazwa pakietu) - do kwoty brutto   zł, 
pakiet nr…  (nazwa pakietu) - do kwoty brutto   zł, 
pakiet nr…  (nazwa pakietu) - do kwoty brutto   zł, 
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pakiet nr…  (nazwa pakietu) - do kwoty brutto   zł, 
tj. łącznie  - do kwoty brutto …....…..… zł, dalej także „towar”. 

2. Na warunkach objętych niniejszą umową Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby 
Zamawiającego towar oraz przenieść na Zamawiającego własność towaru z chwilą jego wydania, 
a Zamawiający zobowiązuje się następnie zapłacić umówioną cenę. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień na towar w ilościach uzależnionych 
od swoich rzeczywistych potrzeb. Realizacja tego uprawnienia nie niesie dla Zamawiającego 
żadnych negatywnych skutków prawnych, w szczególności ograniczenie przez Zamawiającego 
zamówienia na towar zarówno w zakresie rzeczowym, jak i ilościowym nie stanowi odstąpienia od 
Umowy nawet w części, nie skutkuje odpowiedzialnością Zamawiającego z tytułu niewykonania 
lub nienależytego wykonania Umowy, a Wykonawcy nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze. 

4. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa załącznik nr 1.1 do umowy (formularz asortymentowo 
- cenowy – wg oferty).  

5. Wykonawca oświadcza, że:  
a) towar określony w ust. 1 jest dopuszczony do obrotu i do używania,  
b) jest uprawniony do dystrybucji i sprzedaży towaru określonego w ust. 1 na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej. 
7. Wykonawca jest obowiązany do przedłożenia odpowiednich dokumentów określających 

zachowanie warunków, o których mowa w ust. 5 na każde wezwanie Zamawiającego.  
8. Towar określony w ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do pomieszczeń Ekoenergia 

Silesia S.A., wskazanych przez Zamawiającego z zachowaniem standardów narzuconych przez pro-
ducenta. 

9. Zamawiający uprawniony jest odmówić przyjęcia dostawy towaru posiadającego naruszone 
opakowanie. Realizacja tego uprawnienia nie niesie dla Zamawiającego żadnych konsekwencji. 

 
§ 2 

Termin wykonania i warunki odbioru przedmiotu umowy 

1. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi w terminie do ….. dni kalendarzowych (max. 14 dni) od 
daty zawarcia umowy. 

2. Miejscem dostawy przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego położona w Katowicach przy 
ul. Żeliwnej 38. 

3. Koszty transportu i wyładunku przedmiotu umowy ponosi Wykonawca. 
4. Wykonawca powiadomi Zamawiającego drogą elektroniczną lub telefoniczną o terminie 

dostarczenia przedmiotu umowy co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną dostawą. 
5. Odbiór przedmiotu umowy dokonany zostanie przez przedstawicieli Zamawiającego w obecności 

osoby upoważnionej przez Wykonawcę. W przypadku stwierdzenia braków lub wad przedmiotu 
umowy, Wykonawca dostarczy w ciągu 3 dni roboczych przedmiot umowy kompletny i nie 
zawierający wad. Po usunięciu nieprawidłowości zostanie sporządzony kolejny protokół odbioru.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia przedmiotu zamówienia w przypadku 
dostarczenia przedmiotu innego od określonego w niniejszej umowie lub dostarczenia 
przedmiotu w naruszonym opakowaniu czego wynikiem może być brak możliwości jego użytku. 

 

§ 3 

Reklamacje 

1.  W razie stwierdzenia wad Zamawiający jest obowiązany sporządzić reklamację oraz powiadomić 
niezwłocznie Wykonawcę o wadliwości towaru. 

2.  W reklamacji, o której mowa w ust. 1 Zamawiający określa żądanie reklamacyjne oraz termin jego 
realizacji albo odmawia przyjęcia danej partii towaru, co odnotowuje w treści reklamacji. 

3.  Termin rozpatrzenia reklamacji będzie wynosił: 
- do 3 dni roboczych (wraz z dostawą) w przypadku reklamacji dotyczącej braków 

ilościowych, bądź związanych z nieprzyjęciem dostawy towaru w naruszonym 
opakowaniu;  
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- do 14 dni kalendarzowych – w przypadku reklamacji wad jakościowych od daty otrzymania 
wadliwego towaru, przesłanego przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy za 
potwierdzeniem odbioru. 

§ 4 

Wynagrodzenie 

1. Wykonawca za dostarczony niewadliwy przedmiot umowy wystawi fakturę VAT na podstawie cen 
jednostkowych wyszczególnionych w załączniku nr 1.1 do niniejszej umowy. Faktura VAT 
zostanie wystawiona zgodnie z zamówieniem, o którym mowa w § 2 ust. 1.  

2. Termin płatności faktury VAT wystawionej zgodnie z ust. 1 wynosi do 30 dni licząc od dnia 
doręczenia prawidłowo (pod względem merytorycznym i formalnym) wystawionej faktury VAT do 
siedziby Zamawiającego. Podstawą do zapłaty za dostarczony towar będzie prawidłowo 
wystawiona faktura VAT. Należność z faktury VAT płatna będzie przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy wskazany w treści faktury. 

3. Cenami obowiązującymi są ceny brutto, które nie mogą ulec zmianie, za wyjątkiem sytuacji 
wejścia w życie zmian powszechnie obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej przepisów 
o podatku VAT w trakcie obowiązywania umowy. W takim przypadku obowiązująca pozostaje cena 
netto powiększona o należny podatek VAT. 

4. Wykonawca w razie zajścia okoliczności, o której mowa w ust. 3 jest zobowiązany do przedłożenia 
Zamawiającemu pisemnej informacji w zakresie uzasadniającym zmiany cen.  

5. Za dzień dokonania zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 5 
Kary umowne 

1. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę kary umowne w przypadku niedotrzymania terminu 
dostawy, tj. niedostarczenia towaru w terminie i na warunkach określonych w § 2 ust. 1 lub w przy-
padku niedotrzymania terminów określonych w § 3 w wysokości 0,1 % wartości dostawy brutto 
objętej zamówieniem dla danego pakietu za każdy dzień opóźnienia i za każde naruszenie.  

2. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości 10 % wartości niezrealizo-
wanej części umowy brutto dla danego pakietu za rozwiązanie umowy przez Zamawiającego 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

3. Kary, o których mowa w ust. 1 i 2 Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek 
bankowy, przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu uzasadnione-
go żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej. Po bezskutecznym upływie terminu Za-
mawiający ma prawo potrącić kary umowne z należnego wynagrodzenia Wykonawcy. 

4. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, bez konieczności uprzedniego wzywania Wykonawcy 
do należytej realizacji umowy i naliczyć karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia 
umownego brutto, określonego w § 1 ust. 1 umowy, w przypadkach, gdy: 
a) opóźnienie Wykonawcy względem terminu wykonania dostawy przekroczy 10 dni 

kalendarzowych dwukrotnie, 
b) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie wymieni wadliwego towaru w terminie 3 dni od 

uznania reklamacji dwukrotnie. 
5. W sytuacji, gdy kara umowna nie pokrywa szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo 

do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na 
zasadach ogólnych. 

6. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 4 powyżej winno nastąpić w terminie 
3 miesięcy od zaistnienia okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia od umowy. 

 

§ 6 
Podwykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza (wg oferty), że powierzy podwykonawcom wykonanie następującej części 
zamówienia:*  
……………………………………………………………………………………….…..…………. 
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2. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie lub zmianę podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia 
pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publi-
cznego, dotychczasowy podwykonawca. Zamawiający może żądać okazania umowy z podwyko-
nawcą. 

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje 
przy pomocy podwykonawców, w szczególności zgodnie z treścią art. 415, 429, 430 i 474 Kodeksu 
cywilnego. 

*W przypadku zadeklarowania w ofercie, że Wykonawca nie powierzy podwykonawcom żadnej części 
zamówienia – w ust. 1 wpisuje się: „NIE DOTYCZY”. 

 

§ 7 
Rozwiązanie umowy 

Oprócz uprawnień, o których mowa w § 5 Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy 
ze skutkiem natychmiastowym, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w zakresie danego pakietu 
w przypadku, gdy: 

1. Wykonawca dwukrotnie dostarczy towar nieodpowiadający wymaganiom określonym 
w specyfikacji i w zamówieniu lub niespełniający prawidłowo swojej funkcji, w tym – w 
naruszonym opakowaniu, 

2. Wykonawca trzykrotnie nie dochowa terminów reklamacji zakreślonych zgodnie z warunkami 
określonymi w § 3 ust. 3, 

3. Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 
24 ust. 1 ustawy PZP; 

4. Wobec towaru zostanie wydana decyzja odpowiednich organów o wycofaniu z obrotu, 
wstrzymaniu w obrocie, zakazie wprowadzania, 

5. Wykonawca zostanie pozbawiony prawa do dystrybucji i sprzedaży towaru określonego w § 1 
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.  

 
§ 8 

Odstąpienie od umowy 
1. 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 bezpie-
czeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 9 
Zmiany do umowy 

1. Zamawiający przewiduje dokonanie zmian umowy w toku jej realizacji w przypadku zaistnienia 
okoliczności, o których mowa w art. 144 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych. 

2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w przypadku: 
a) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy,  
b) obniżenia przez Wykonawcę cen towaru będącego przedmiotem umowy - zmiana ta nie 

wymaga sporządzania aneksu do umowy, 
c) przekroczenie szacunkowej ilości jednostek miary w danej pozycji formularza cenowego, pod 

warunkiem, że zmiana taka nie narusza równowagi ekonomicznej umowy,  w  szczególności  
nie powoduje przekroczenia wartości danego pakietu, 

d) nie wykorzystania towaru będącego przedmiotem umowy lub jego części, poprzez wydłużenie 
czasu obowiązywania umowy o okres nie dłuższy niż 3 miesiące,  
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e) w sytuacji gdy wprowadzony zostanie do sprzedaży przez Wykonawcę produkt 
zmodyfikowany/ udoskonalony o parametrach niegorszych niż pierwotnie oferowane, 

3.   Powyższe zmiany nie mogą skutkować zwiększeniem ceny jednostkowej, wartości umowy  i nie 
mogą być niekorzystne dla Zamawiającego. 

4.  Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 
 

§ 10 
Postanowienie końcowe 

1. Wykonawca nie może przenieść na podmiot trzeci prawa i obowiązków z niniejszej umowy, w 
szczególności dokonać cesji wierzytelności, bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na 
piśmie pod rygorem nieważności. 

2. Strony ustalają następujące osoby do kontaktu i nadzoru realizacji umowy: 
- za Zamawiającego: …………………………….., 
- za Wykonawcę: ……………………………. 

3. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. Zmiana osób do kontaktu wskazanych w ust. 2 lub ich danych a także zmiana danych adresowych 

Stron nie wymaga zmiany umowy, wymaga natomiast pisemnego zawiadomienia drugiej Strony. 
Brak zawiadomienia o zmianie tych danych spowoduje uznanie korespondencji zaadresowanej 
zgodnie z dotychczas wskazanymi danymi za skutecznie doręczoną. 

5. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, 
w szczególności Kodeksu cywilnego. 

6. Spory wynikłe w związku z realizacją umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy miejscowo 
dla siedziby Zamawiającego. 

7. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron umowy. 

8. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część. 
 

Załączniki: 
1. Formularz asortymentowo-cenowy dla pakietu nr …. stanowiący załącznik nr 1.1 do oferty.   
2. Wzory logotypów wg pakietów wynikających z niniejszej umowy. 

             

 

     

 ZAMAWIAJĄCY :                                       WYKONAWCA: 
 


