UMOWA NR …/U/2017

pomiędzy

HUTA ŁAZISKA S.A.
upadłości układowej

a

…

na
Wykonanie części remontowych metodą obróbki skrawaniem

…. Łaziska Górne

UMOWA NR …/U/2017
(zwana w dalszej części „Umową”)
zawarta w dniu ………….2017 r.
pomiędzy:

HUTA ŁAZISKA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Łaziskach Górnych przy ul.
Cieszyńskiej 23 (kod pocztowy: 43-170 Łaziska Górne), wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000067503, posługująca się numerem REGON: 273443800
oraz NIP: 635-000-04-69, o kapitale zakładowym w wysokości 35.000.000,00 zł, opłaconym
w całości, reprezentowaną przez:
………………………. – Prezes Zarządu,…………………………. – Prokurent,
zwaną w dalszej części Zamawiającym,
a
……………………………………………., ul. ………………………………………
,……………………, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy …………………………………….., Wydział …..
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS …………………, REGON:
………………., NIP: ……………………., - ………………………………..
zwana w dalszej części Umowy „Wykonawcą”.
Zamawiający oraz Wykonawca zwani są również w dalszej części Umowy łącznie Stronami
oraz każdy z nich z osobna Stroną.
Strony zawierają Umowę o następującej treści:
§ 1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem Umowy jest określenie zasad współpracy w zakresie Wykonanie części
remontowych metodą obróbki skrawaniem na podstawie pisemnych zamówień
składanych Wykonawcy przez Zamawiającego, przyjętych następnie przez Wykonawcę
do realizacji (zwanych dalej „Usługą”).
2. Termin „Usługa” obejmuje : Wykonanie części remontowych metodą obróbki skrawaniem
w ramach którego należy dokonać następujących czynności: wykonanie części
remontowych z zakupionych przez Wykonawcę materiałów wyspecyfikowanych w
rysunkach oraz wymiarami zgodnymi z rysunkiem wraz z dostawą do Huty Łaziska.
Zadanie dotyczy elementów ( zwanych dalej „Towarem”) poniższych rysunków:
a) Rys. 01-35-1-132
b) Rys.01-35-1-273
c) Rys. 01-37-1-309
d) Rys. 11-07-02-03
e) Rys. 11-51-07
f) Rys. 11-51-08
g) Rys. 72-08-02
h) Rys. 72-08-03
i) Rys. 72-14-03
j) Rys. 76-03-10
k) Rys. 76-03-11
l) Rys. 81-01-07-22

m) Rys. 81-01-09-04
n) Rys. 81-01-09-10
o) Rys. 81-03-09-01
p) Rys. 81-03-09-04
q) Rys. 81-03-09-08
r) Rys. 81-20-09-03
s) Rys. 9-03-2005
t) Rys. 81-01-07-08
u) Rys. 81-01-07-09
v) Rys. 81-01-15-14
w) Rys. 01-31-2-042
x) Rys. 71-04-02-03
3. Każdorazowe wykonanie Usługi przez Wykonawcę odbywać się będzie na podstawie
pisemnych zamówień Zamawiającego, podpisanych przez Strony Umowy, określających
nazwę, ilość, termin wykonania Usługi, a także uzgodnioną przez Strony cenę
jednostkową netto/brutto za wykonanie usługi. Wykonanie Usługi będzie realizowane wg.
zapotrzebowania Zamawiającego.
4. Każdorazowa dostawa Usługi przez Wykonawcę odbywać się będzie na podstawie
pisemnych zamówień Zamawiającego, podpisanych przez Strony Umowy, określających
nazwę, ilość, termin wykonania Usługi, a także uzgodnioną przez Strony cenę
jednostkową netto/brutto za wykonaną Usługę. Realizacja wg. zapotrzebowania
Zamawiającego.
5. Towar zostanie dostarczony na teren Zamawiającego w Łaziskach Górnych (kod
pocztowy 43 170) przy ul. Cieszyńskiej 23.
§ 2
TERMIN REALIZACJI
1. Termin wykonania Usługi, w przypadku przyjęcia zamówienia do realizacji przez
Wykonawcę, nastąpi w terminie do .. ( ………….) dni roboczych od dnia złożenia
zamówienia. Jednak nie później niż termin wykonania usługi wskazany w Zamówieniu.
2. Przyjęcie do realizacji każdego zamówienia powinno być pisemnie potwierdzone przez
Wykonawcę w terminie 3 dni od dnia jego otrzymania. Za pisemne potwierdzenie uznaje
się dokument papierowy, fax lub e-mail przesłany przez Wykonawcę do Zamawiającego.
Podpisanie zamówienia oznacza zobowiązanie do wykonania całości zobowiązań,
składających się na przedmiot zamówienia.
3. Przyjęcie zamówienia winno być potwierdzone każdorazowo przez osobę(y) upoważnione
do reprezentacji Dostawcy.
§3
PODWYKONAWCY
1. Wykonawca nie może zlecić wykonania Przedmiotu Umowy osobie trzeciej, z
zastrzeżeniem ust. 2.
2. Jeżeli Wykonawca zamierza zlecić Podwykonawcy wykonanie części prac objętych
Umową, zobowiązany jest on uzyskać akceptację Zamawiającego wyrażoną na piśmie.
3. Zamawiający udzieli odpowiedzi w terminie 24 godz. w dni robocze, liczone od
przedstawienia mu przez Wykonawcę na piśmie informacji o zamiarze zawarcia umowy z
podwykonawcą. W celu usprawnienia komunikacji Strony dopuszczają możliwość

przekazania informacji o podwykonawcach drogą elektroniczną na adres:
………………………………… przed przekazaniem informacji w formie pisemnej.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za działania lub
zaniechania Podwykonawców i zobowiązany jest zapewnić przestrzeganie przez nich
wszystkich warunków Umowy.
5. Wykonawca zobowiąże swoich Podwykonawców do wykonywania wszelkich obowiązków
wynikających z Umowy, a powiązanych z zakresem wykonywanych przez nich prac.
6. Żadna umowa z Podwykonawcami, w całości lub jakiejkolwiek części nie może
pozostawać w sprzeczności z postanowieniami Umowy.
§4
WYNAGRODZENIE
1. Strony zgodnie ustalają, że cena jednostkowa za poszczególne jest określona w
cenniku, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy.
2. Szacunkowa wartość umowy wynosi ……………………. Netto / ……………………….
Brutto.
3. W ramach realizacji umowy Zamawiający ma prawo do zmian ilościowych w zakresie
ilości, typu oraz częstotliwości wykonywania Usługi.
4. Zamówienia wystawiane bądą na podstawie uzgodnionego Cennik ( załącznik nr 1)
5. Do ww. kwoty Wynagrodzenia zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT)
6. w wysokości określonej aktualnie obowiązującymi w dniu wystawienia faktury przepisami
prawa.
7. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
8. Wykonawca gwarantuje, że Usługa nie narusza praw do patentu, wzoru użytkowego,
znaku towarowego lub jakichkolwiek praw własności intelektualnej strony trzeciej.
9. Wykonawca nie jest uprawniony do przelewu wierzytelności wynikających z Umowy bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

§5
PRZYJECIE TOWARU
1.
2.
3.
4.

5.

Zamawiający dokona odbioru Usługi po uprzednim odebraniu Towaru w terminie dwóch
dni roboczych od daty dostarczenia oraz protokołu zdawczo-odbiorczego.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć świadectwa jakości wraz z odbiorem Towaru
oraz protokołem zdawczo-odbiorczym.
Protokół zdawczo odbiorczy powinien być zgodny z wystawionym zamówieniem którego
dotyczy.
Jeżeli w trakcie czynności końcowego odbioru Usługi zostaną stwierdzone wady lub
braki, bądź zostanie stwierdzone nienależyte wykonanie poszczególnego zamówienia
lub niedostarczenie określonej w zamówieniu oraz protokole zdawczo-odbiorczym ilości
Towaru, Zamawiający może odmówić odbioru Usługi do czasu usunięcia stwierdzonych
nieprawidłowości.
Zamawiający mimo dokonania odbioru, zastrzega sobie możliwość wezwania
Wykonawcy do usunięcia wad lub braku określonej w zamówieniu ilości, przy czym wady
lub braki wykryte i zgłoszone po dokonaniu odbioru uważane będą za podlegające
odpowiedzialności z tytułu uprawnień z gwarancji.
§6
ROZLICZENIE

1.
2.
3.
4.

Rozliczenie dostawy Towarów nastąpi na podstawie faktur VAT dostarczonych przez
Dostawcę do siedziby Zamawiającego.
Podstawą do wystawienia faktur VAT będzie dostawa Towaru zgodnie z pisemnym
Zamówieniem oraz wymogami zawartymi w niniejszej Umowie.
Płatność za dostarczony Towar nastąpi w terminie do …… dni od dnia doręczenia
prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Za dzień płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§7
GWARANCJA

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

Dostawca udziela Zamawiającemu ……miesięcznej gwarancji na Wykonaną Usługę
liczonej od dnia protokolarnego odbioru Towaru.
Udzielana przez Wykonawcę gwarancja traci ważność w przypadku naturalnego zużycia
oraz wadliwej eksploatacji przez Zamawiającego.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do wykonania nieodpłatnej Usługi w
jej zakresie na Usługę wolną od wad, nie dalej jednak niż w terminie do …. (……..) dni
od dnia pisemnego (faksem/mailem) powiadomienia o wystąpieniu wady.
Każda czynność wykonana przez Wykonawcę w ramach wyżej opisanych świadczeń
gwarancyjnych zostanie stwierdzona protokołem sporządzonym i podpisanym przez
przedstawicieli obu Stron. W przypadku, gdy przedstawiciele Wykonawcy odmówią
sporządzenia lub podpisania opisanego protokołu Zamawiający ma prawo sporządzić
taki protokół jednostronnie, a jego ustalenia są wiążące dla Stron.
W przypadku niedotrzymania do wykonania Usługi na Usługę wolną od wad,
Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonania Usługi na Usługę wolną od wad
na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonawstwo zastępcze) bez utraty prawa do gwarancji.
Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady wykonania Usługi
niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
Udokumentowana kwota odpowiadająca koniecznemu wynagrodzeniu za wykonanie
zastępcze może zostać potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy.

§8
NADZÓR I KOORDYNACJE
1. Ze strony Zamawiającego nadzór, koordynacje oraz obsługę wszelkich formalności
wynikających z niniejszej Umowy wykonywać będzie:
 Pan/Pani………………………………….., e-mail:…………….. nr faks:
2. Ze strony Dostawcy nadzór, koordynacje oraz obsługę wszelkich formalności
wynikających z niniejszej Umowy wykonywać będzie:
 Pan/Pani …………………………………., e-mail:……………….nr faks:

§9
OBOWIĄZKI I OŚWIADCZENIA STRON
1. Dostawca zobowiązuje się do:
a) przestrzegania obowiązujących norm i przepisów związanych z wykonaniem
Umowy, w tym parametrów określonych w § 1 pkt 2 oraz § 5 pkt 2 Umowy a także
wytycznych złożonych w zamówieniu;
b) przedstawienia Zamawiającemu na jego pisemne żądanie wszelkiej niezbędnej
dokumentacji związanej z realizacją Umowy;
c) dostarczenia Przedmiotu Umowy w terminach uzgodnionych między Stronami;
d) świadczenia na rzecz Zamawiającego Towaru najwyższej jakości;

e) umożliwiania
przedstawicielowi
Zamawiającego
przeprowadzenia
kontroli
jakościowej w trakcie realizacji Umowy;
f) informowania Zamawiającego o wszelkich istotnych zmianach w czasie trwania
realizacji Umowy.
g) Zachowania
trzeźwości
przez
pracowników
Wykonawcy,
pracowników
Podwykonawców lub innych osób trzecich którymi Wykonawca posługuje się w
związku z realizacją Przedmiotu Umowy na terenie Zamawiającego i na żądanie
Zamawiającego zadbania o natychmiastowe opuszczenie terenu Zamawiającego
przez osobę dopuszczającą się naruszenia niniejszego obowiązku.
h) Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania obowiązujących
instrukcji bezpieczeństwa na terenie Zamawiającego.
i) Wykonawca zobowiązany jest przeszkolić wszystkie osoby, którymi posługuje się
podczas realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie postanowień Umowy dotyczących
obowiązków Wykonawcy, przestrzegania przepisów BHP i p.poż.
j) Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania podwykonawców jak za działania
własne.
k) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia i szkody powstałe
podczas i/lub w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, na zasadach określonych
w przepisach Kodeksu Cywilnego.
2. Wykonawca oświadcza, że do wykonania Przedmiotu Umowy posiada niezbędne
uprawnienia, wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem ekonomicznym
i technicznym, odpowiednim stanem zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników lub
zleceniobiorców lub innych osób współpracujących.
3. Zamawiający zobowiązuje się do:
a) składania pisemnych zamówień określających ilość i rodzaj, cechy zamawianego
Towaru;
b) dostarczenia niezbędnych informacji w celu właściwego wykonania przez Dostawcę
Przedmiotu Umowy.
§10
KARY UMOWNE
1.

2.

Strony zastrzegają kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w
następujących wypadkach i wysokościach:
1.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu w dostawie Towaru w wysokości 0,5%
Wynagrodzenia netto wskazanego w § 4 ust. 2 za poszczególną zamówioną
partię Towaru; nie więcej jednak niż 10 % wynagrodzenia netto za Przedmiot
Umowy.
b) za każdy dzień opóźnienia przy usuwaniu wad Towaru lub wymianie Towaru na
nowy Towar wolny od wad w wysokości 0,5% Wynagrodzenia netto wskazanego
w § 4 ust. 2 za poszczególną partię Towaru, liczone od upłynięcia terminu
uzgodnionego przez Strony na usunięcie wad, nie więcej jednak niż 10 %
Wynagrodzenia netto za Przedmiot Umowy.
Za każdy jednostkowy przypadek naruszenia obowiązku zachowania trzeźwości przez
pracownika Wykonawcy, pracowników Podwykonawców lub innych osób trzecich
którymi Wykonawca posługuje się w związku z realizacją Przedmiotu Umowy
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10.000 zł.
Stwierdzenia, że nastąpiło takie naruszenie obowiązku zachowania trzeźwości dokonuje
upoważniony przedstawiciel Zamawiającego, sporządzając i podpisując stosowny
protokół z takiego zdarzenia. O każdym stwierdzonym przypadku naruszenia obowiązku
zachowania trzeźwości Zamawiający niezwłocznie telefonicznie informuje Wykonawcę,
potwierdzając to faksem lub pocztą elektroniczną i przesyłając jednocześnie
potwierdzający to protokół, o którym mowa powyżej.

3.

4.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę
od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5 %
Wynagrodzenia netto za Przedmiot Umowy. Zamawiający wówczas pokryje Wykonawcy
wszystkie dotychczas poniesione koszty.
Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
§ 11
SIŁA WYŻSZA

1. Strony Umowy nie biorą odpowiedzialności za niedopełnienie zobowiązań Umowy w
całości lub w części, jeśli wystąpią zdarzenia zewnętrzne określane jako "siła wyższa",
na które Strony nie mają wpływu. Pod pojęciem "siły wyższej" rozumie się wszystkie
nieprzewidziane zdarzenia niezależne od Stron Umowy i niemożliwe do zapobieżenia, a
zaistniałe po podpisaniu Umowy, w szczególności takie jak:
a) wojny, działania wojenne (bez względu na to czy wojna została wypowiedziana),
inwazje, działania wrogów zagranicznych;
b) terroryzm, rewolucje, powstania, wojny domowe;
c) rozruchy z wyjątkiem tych, które są ograniczone wyłącznie do pracowników Dostawcy
lub jego podwykonawców lub Zamawiającego;
d) promieniowanie jonizujące albo zanieczyszczenie radioaktywne,
e) zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez
substancje toksyczne, z wyjątkiem tych, które mogą być przypisane użyciu przez
Dostawce takich substancji;
f) działania sił przyrody, huragany, pioruny;
g) ogólnokrajowe bądź regionalne spory w przemyśle lub też spory, które są częścią
ogólnonarodowej lub regionalnej kampanii, a którym Strona nie mogła zapobiec.
2. Strona podlegająca działaniu "siły wyższej" powiadamia o takim zdarzeniu na piśmie
drugą Stronę, najpóźniej do 5 dni od jej wystąpienia.
3. Ustanie "siły wyższej" powinno być bezzwłocznie zgłoszone drugiej Stronie Umowy.
Zobowiązania Umowy mogą ulec przedłużeniu o czas działania "siły wyższej".
4. Jeżeli siła wyższa będzie trwać przez okres co najmniej 60 dni, to niezależnie od tego, że
ulegnie przedłużeniu termin realizacji Strony mogą przystąpić do renegocjacji Umowy
tak, by przystosować ją do zaistniałych okoliczności.
5. Jeżeli podjęte przez Strony rozmowy nie doprowadzą w ciągu 3 miesięcy do ustalenia
wspólnego stanowiska i wynegocjowania stosownych warunków umownych, to każda ze
Stron będzie miała prawo do odstąpienia od Umowy.
6. Jeżeli Umowa ulegnie rozwiązaniu zgodnie z ust. 5, to Dostawce otrzyma należność za
faktycznie wykonane prace. Strony nie pokrywają strat powstałych na skutek rozwiązania
Umowy zgodnie z ust. 5.
§ 12
TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA
1. Dostawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane w związku z
zawarciem i realizacją Umowy oraz zobowiązuje się nie ujawniać ich w jakikolwiek sposób
osobom trzecim, bez uprzedniej, wyraźnej zgody wyrażonej przez Zamawiającego na piśmie.
Treść Umowy, w tym przedmiot i informacje udostępnione Dostawcy będą traktowane jako
tajemnica przedsiębiorstwa. Jakiekolwiek przekazywanie, ujawnianie, wykorzystywanie,
zbywanie albo oferowanie zbycia tajemnicy przedsiębiorstwa jest dopuszczalne tylko za
uprzednim pisemnym wyrażonym w sposób wyraźny zezwoleniem Zamawiającego.
2. Dostawca zobowiązuje się nie rozpowszechniać nieprawdziwych lub wprowadzających w
błąd wiadomości o Zamawiającym, w szczególności w zakresie: wytwarzanych towarów,
świadczonych usług, sytuacji gospodarczej lub prawnej oraz osób zarządzających.

3. Dostawca zobowiązuje się do pouczenia swoich pracowników lub osób wykonujących prace
w jego imieniu i na jego rzecz o obowiązku zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa w
zakresie określonym Umową.
4. Dostawca zobowiązuje się nie rozpowszechniać jakichkolwiek informacji, które mogłyby
negatywnie wpłynąć na wizerunek Zamawiającego. Wszelkie informacje dotyczące sposobu
realizacji Umowy uznawane są za tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego i są chronione
przez przepisy kodeksu karnego oraz o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
5. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody Zamawiającego powstałe na skutek
naruszenia postanowień niniejszego paragrafu.
6. Obowiązek Wykonawcy zachowania w tajemnicy Informacji obejmuje w szczególności zakaz
ich udostępniania, ujawniania, przekazywania oraz wykorzystywania we własnym lub
cudzym interesie, jakiejkolwiek osobie trzeciej, bez uprzedniego wyraźnego pisemnego
zezwolenia Zamawiającego.
7. W przypadku żądania udostępnienia Informacji przez organ lub inny podmiot do tego
uprawniony
z mocy obowiązujących przepisów prawa Dostawca zobowiązany jest niezwłocznie
poinformować o tym Zamawiającego.
8. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu powinno zostać dokonane
przed udzieleniem Informacji uprawnionemu organowi lub innemu uprawnionemu
podmiotowi oraz powinno wskazywać zakres żądanych Informacji. Powyższe oraz zapisy
ust. 6 powyżej nie dotyczy publikacji w raportach bieżących informacji wymaganych
bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa oraz ujawnienia informacji organom, które
ustawowo są upoważnione do otrzymywania Informacji.
9. Wykonawca zobowiązuje się poinformować o obowiązku zachowania poufności wszystkie
osoby, które z uwagi na udział przy realizacji Przedmiotu Umowy będą miały styczność
z Informacjami, w szczególności swoich przedstawicieli, konsultantów, pracowników
i Podwykonawców oraz zapewnia, iż będą one traktowały Informacje jako ściśle poufne oraz
nie ujawnią lub w inny sposób udostępnią ich osobom trzecim, za co Wykonawca będzie w
każdym przypadku odpowiedzialny.
10. Zamawiający ma prawo, w każdym czasie, kontrolować zachowanie Tajemnicy
Przedsiębiorstwa powziętych Informacji przez Dostawce i wszelkie osoby i podmioty, którymi
się posługuje.
11. Zobowiązania dotyczące Tajemnicy Przedsiębiorstwa nie mają zastosowania do Informacji,
które:
a) są lub staną się publicznie dostępne w jakikolwiek sposób bez naruszenia
Umowy przez Dostawce jego przedstawicieli, konsultantów, pracowników lub
Podwykonawców; lub
b) zostały przekazane na żądanie organu lub innego podmiotu do tego
uprawnionego
z mocy obowiązujących przepisów prawa.
12. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Dostawcę, jego przedstawicieli, konsultantów,
pracowników lub Podwykonawców obowiązku zachowania Tajemnicy Przedsiębiorstwa
powziętych Informacji Zamawiający może:
a) zablokować dostęp do Informacji; lub
b) wypowiedzieć Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia;
13. Na żądanie Zamawiającego Dostawca niezwłocznie zwróci Zamawiającemu lub zniszczy
wszelkie materiały zawierające Informacje.
§ 13
CZAS TRWANIA UMOWY I JEJ ROZWIĄZANIE
1. Umowa została zawarta na czas określony i obowiązuje od dnia 03.04.2017r. do dnia
31.12.2017r., z zastrzeżeniem § 13 pkt 2-5 poniżej.

2. Kontrakt realizowany będzie w zależności od bieżącego zapotrzebowania zgłaszanego
pisemnym Zamówieniem lub do upływu terminu wskazanego w ust. 1 terminu.
3. W razie wadliwego lub sprzecznego z Umową dostarczenia Towaru przez Dostawcę,
Zamawiający będzie uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem
natychmiastowym, po uprzednim bezskutecznym upływie siedmiodniowego terminu
wyznaczonego Dostawcy na przywrócenie do stanu zgodnego z treścią Umowy.
4. Strony potwierdzają, że wypowiedzenie ma skutek odmienny od odstąpienia
rozumianego jak w art. 395 §1 Kodeksu cywilnego. Wypowiedzenie następuje na
podstawie jednostronnego pisemnego oświadczenia woli doręczonego drugiej Stronie i
skutkuje rozwiązaniem umowy ex nunc. W przypadku wypowiedzenia umowy przyjmuje
się, że wygasają obowiązki Stron w zakresie dalszego wykonywania Przedmiotu Umowy
oraz wynagrodzenia, ale zachowują moc jej postanowienia w zakresie skutków
niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w szczególności kar umownych, a
także postanowienia o poufności. Jeżeli wypowiedzenie nie obejmie całości prac,
pozostaną też w mocy postanowienia, co do rękojmi i gwarancji, a także innej
odpowiedzialności za prawidłowe wykonanie Umowy.
5. W wypadku wypowiedzenia rozliczenie za przeprowadzone prace nastąpi
proporcjonalnie do ich niewadliwie wykonanej części oraz zostanie zapłacone po
dokonaniu potrąceń z ewentualnymi karami umownymi lub należnościami
Zamawiającego z innego tytułu.
§ 14
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy, jak również oświadczenie o wypowiedzeniu lub
rozwiązaniu
Umowy, dla swej ważności wymaga formy pisemnej, pod rygorem
nieważności.
2. Dostawca nie jest uprawniony do przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z
Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
3. Nieważność któregokolwiek z postanowień Umowy nie powoduje nieważności innych
postanowień Umowy, a w szczególności nie powoduje nieważności całej Umowy. W
przypadku nieważności danego postanowienia Umowy Strony zobowiązują się
współpracować w celu zastąpienia tego postanowienia – innym, prawnie skutecznym,
realizującym pierwotny zamiar Stron i cel Umowy.
4. Do wykonania bieżącego nadzoru realizacji prac, konsultacji i uzgodnień merytorycznych
prac stanowiących Przedmiot Umowy, Strony ustanawiają następujących koordynatorów:
- w imieniu Zamawiającego:
………………………. tel.
…………………..;…………………
………………………. tel.
…………………..;…………………
- w imieniu Wykonawcy:
……...........
tel.
…………………..;…………………
5. Spory mogące powstać przy wykonywaniu Umowy lub dotyczące jej interpretacji Strony
będą się starały rozwiązywać polubownie w drodze negocjacji. W braku osiągnięcia
porozumienia
w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia sporu drugiej Stronie, zostanie on poddany pod
rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
6. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz innych odpowiednich aktów prawnych.
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla Zamawiającego i dla Wykonawcy.
8. W przypadku sprzeczności pomiędzy którymkolwiek z załączników, a Umową
pierwszeństwo będą miały postanowienia Umowy.
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