
     
 

UMOWA NR ……./2022  

zawarta w dniu ............................2022 r. w Bydgoszczy 

Chemwik sp. z o.o., z siedzibą w Bydgoszczy (85-880), ul. Toruńska 324A, REGON: 341608654, 

NIP: 9532645251, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 

Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000522387, posiadającą kapitał za-

kładowy w kwocie 3.600.000 zł, reprezentowaną przez: 

 

Mariusz Staszczyszyn  - Prezes Zarządu 

 

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a 

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

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

zwanym / zwaną w dalszej treści UMOWY  „Wykonawcą”, którą reprezentuje / reprezentują: 

………………………………………….. 

 

§1 

Umowa z Wykonawcą zostaje zawarta w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty po uprzed-

nim ogłoszeniu na stronie internetowej Zamawiającego. 

 

§ 2 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa 2 szt. tłumików wraz z kompletem filtrów do dmuchaw 

K5 HV-Turbo  

2. Przedmiot umowy został szczegółowo przedstawiony w:  

1) opisie przedmiotu zamówienia – stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej UMOWY, 

2) Ofercie Wykonawcy - stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej UMOWY. 

3. W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji niniejszej UMOWY strony zobowiązują się 

działać niezwłocznie przestrzegając obowiązujących przepisów i ustalonych zwyczajów. 

4. Wykonawca wykona przedmiot umowy z należytą starannością. 

 

§ 3 

Warunki realizacji zamówienia 

1. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, kompletny, 

wolny od wad technicznych i prawnych, nie jest przedmiotem praw osób trzecich. 

2. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy spełnia wymagania jakościowe, wszelkie normy 

obowiązujące dla tego typu urządzeń oraz został wprowadzony do obrotu zgodnie z prawem. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do odpowiedniego opakowania i zabezpieczenia dostawy 

przedmiotu umowy do miejsca siedziby Zamawiającego. 



4. Wykonawca na swój koszt ubezpiecza całą dostawę do momentu dokonania odbioru przez 

Zamawiającego. 

5. Wykonawca wraz z przedmiotem umowy zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 

wszelkie niezbędne dokumenty, w tym w szczególności: karty gwarancyjne oraz certyfikaty. 

6. W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących działania dostarczonych urządzeń, Wykonawca 

zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu wszelkich informacji i wyjaśnień. 

7. Tłumiki wraz z filtrami powinny być dobrane do wielkości dmuchawy, powinny stanowić 

oryginalną część zamienną, która będzie posiadała potwierdzenie producenta dmuchaw do 

zastosowania w danym modelu urządzenia. 

 

 

 

§ 4 

Termin realizacji przedmiotu umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy na własny koszt i ryzyko do 

siedziby Zamawiającego - Chemwik Sp. z o.o. ul. Toruńska 324a; 85-880 Bydgoszcz  

w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godz. od 7:00 do 14:00 w terminie do 7 

tygodni od dnia podpisania umowy. 

2. Realizacja przedmiotu umowy zostanie potwierdzona protokołem zdawczo-odbiorczym 

podpisanym przez obie strony umowy. Dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzień 

podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego bezusterkowego odbioru przedmiotu 

umowy. 

3. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do odbioru dostawy oraz podpisania protokołu 

zdawczo–odbiorczego jest Pan Jacek Stachecki tel. 660 511 130 

4. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o gotowości dostawy przedmiotu 

umowy na 2 dni robocze przed planowaną datą dostawy. 

5. Odbiór przedmiotu umowy obejmuje sprawdzenie: 

1) zgodności przedmiotu umowy z opisem przedmiotu, 

2) kompletności dostawy, w tym kart gwarancyjnych, certyfikatów itp. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy odbioru przedmiotu zamówienia, jeżeli 

dostarczony przedmiot zamówienia: 

- jest niekompletny, 

- jest niezgodny z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego i złożoną ofertą, 

- jest uszkodzony, 

Zamawiający wskaże ujawnione niezgodności w protokole zdawczo - odbiorczym oraz wyznaczy 

nowy termin dostawy przedmiotu zamówienia. 

 

§ 5 

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za realizację całości niniejszego 

zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: 



netto: ………………………. zł 

słownie: ……………………………………………. 

powiększone o należny podatek VAT w wysokości obowiązującej dla danej dostawy na 

dzień wystawienia faktury VAT. 

2. Wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty jakie mogą wystąpić w związku z realizacją 

przedmiotu umowy, w szczególności koszty transportu. 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialność z tytułu 

oszacowania wszelkich kosztów związaną z realizacją zamówienia, a także oddziaływania 

innych czynników mogących mieć wpływ na koszty. Żadne niedoszacowanie, pominięcie, 

brak rozpoznania nie mogą być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia 

ryczałtowego. 

4. Zapłata zostanie dokonana w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu zdawczo – 

odbiorczego, przelewem na rachunek płatniczy zgłoszony do Urzędu Skarbowego za 

pośrednictwem mechanizmu podzielonej płatności, wskazanego na fakturze przez 

Wykonawcę. 

5. Płatność będzie realizowana w złotych. 

6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

7. Wykonawca pod rygorem nieważności nie może przenieść wierzytelności stanowiącej 

wynagrodzenie z tytułu wykonania niniejszej umowy na jakąkolwiek osobę trzecią bez 

pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 6 

Gwarancja  

1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony przedmiot umowy na okres 24 miesięcy od daty 

podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia. 

2. Wykonawca niniejszym zobowiązuje się przeprowadzić w okresie gwarancyjnym na własny 

koszt i odpowiedzialność naprawy ujawnionych wad i wszelkich szkód powstałych w związku 

z ujawnioną wadą lub jej usunięciem w wyznaczonym, odpowiednim technicznie terminie. 

3. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu 

umowy wynosi 24 miesiące, licząc od daty odbioru końcowego ustalonej w protokole odbioru 

końcowego robót będących przedmiotem niniejszej umowy.  

4. Zamawiający lub prawomocny użytkownik przedmiotu umowy w razie stwierdzenia ewentu-

alnych wad wydanego przedmiotu umowy (podczas jego eksploatacji) w okresie rękojmi, ob-

owiązany jest do przedłożenia stosownej reklamacji najpóźniej w ciągu 30 dni od daty ujaw-

nienia się wady, z zastrzeżeniem ust.5. 

5. Wykonawca powinien udzielić odpowiedzi pisemnej na przedłożoną reklamację: 

1) niezwłocznie jeżeli skutki ujawnionej wady zagrażają bezpieczeństwu życia, zdrowia, mie-

nia, jednak nie dłużej niż 2 dni 

2)  w innych przypadkach w ciągu 7 dni. 

6. Po bezskutecznym upływie terminów jak wyżej reklamacja uważana będzie za uznaną w 

całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego. 



7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi za wady także 

po okresie na który zostały one ustalone, jeśli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

8. Jeżeli Wykonawca nie wypełni obowiązku usunięcia wady w wyznaczonym terminie, Zama-

wiający będzie upoważniony do zlecenia usunięcia wady podmiotowi trzeciemu (autoryzo-

wanemu serwisowi Wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty uprawnień wyni-

kających z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady. Wykonawca zostanie obciążony kosz-

tami usuwania tych wad. 

9. Strony zgodnie ustalają, że UMOWA między nimi stanowi dokument gwarancyjny w rozu-

mieniu art. 577 kc. 

 

§ 7 

Umowne prawo odstąpienia od umowy i rozwiązanie umowy 

1. Oprócz przypadków wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego stronom przysługuje 

prawo odstąpienia od UMOWY w następujących sytuacjach: 

1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od UMOWY w szczególności: 

a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie UMOWY 

nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili za-

warcia UMOWY, 

b) gdy Wykonawca nie dostarczył przedmiotu UMOWY bez uzasadnionych przyczyn lub 

nie kontynuuje dostawy przedmiotu UMOWY pomimo wezwania Zamawiającego zło-

żonego na piśmie, 

c) w razie stwierdzenia rażącego naruszenia postanowień umownych przez Wykonawcę 

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od UMOWY,  w szczególności, jeżeli: 

a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania dokumentów rozlicze-

niowych, 

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzia-

nych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wy-

konawcy. 

2. Odstąpienie od UMOWY powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności ta-

kiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

3. Strony mogą odstąpić od UMOWY w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości  

o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia. 

4. W przypadku odstąpienia od UMOWY, Wykonawca w terminie 7 dni od daty odstąpienia od 

UMOWY, przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół z wykonania przed-

miotu UMOWY na dzień odstąpienia. 

§ 8 

Kary umowne 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia kar umownych: 

a) za opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy– w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia 

umownego netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia liczony 

od dnia następnego przypadającego po dniu, w którym zgodnie z umową miała nastąpić 

dostawa do dnia dostawy (podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego) 



b) za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego 

oraz za odstąpienie Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10 % 

wartości wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 

2. W przypadku naliczenia kary umownej określonej w ust. 1 lit. a) Wykonawca wyraża zgodę 

na potrącenie jej z kwoty wynagrodzenia za przedmiot umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy. 

3. Zamawiającemu służy prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kar 

umownych na drodze sądowej. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od UMOWY z przyczyn 

 niezależnych od Wykonawcy spowodowanych wyłącznie działaniem umyślnym (czyli z winy 

umyślnej) Zamawiającego w wysokości 5% wartości wynagrodzenia umownego netto, o którym 

mowa w § 5 ust. 1 umowy. 

5. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 10%  wartości 

wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 

 

 

§ 9 

Ochrona Danych Osobowych 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapoznać z klauzulą informacyjną Zamawiającego swoich pra-

cowników, których dane zamieścił w ofercie lub umowie, informując ich, że ich dane oso-

bowe zostały udostępnione Zamawiającemu. 

2. Wykonawca zobowiązuje się w pierwszej korespondencji przesłać do pracowników Zama-

wiającego wymienionych w § 4 ust. 3 swoją klauzulę informacyjną informując ich o fakcie 

przetwarzania ich danych osobowych (np. pisemnie, e-mailem, faxem). 

 

§ 10 

Status przedsiębiorcy 

1. Zamawiający oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z 

dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 

handlowych (Dz. U. z 2021r. poz. 424) oraz rozporządzenia nr 651/2014 Komisji UE z dnia 

17 czerwca 2014 r. 

2. Wykonawca oświadcza, iż posiada status …….. przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 

marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. 

U. z 2021r. poz. 424) oraz rozporządzenia nr 651/2014 Komisji UE z dnia 17 czerwca 2014 

r. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania 

Zamawiającego o zmianie statusu, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od jego wystąpienia. 

 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks 

Cywilny. 

2. Zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy będą rozstrzygane 



przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać przeniesienia, sprzedaży 

bądź obciążenia na rzecz osoby trzeciej jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji, doku-

mentów, materiałów, informacji o klientach i partnerach uzyskanych od Zamawiającego lub 

jakiegokolwiek podmiotu związanego z Zamawiającym, a także jakiegokolwiek pracownika 

lub współpracownika Zamawiającego w sposób zamierzony lub przypadkowy, zarówno w trak-

cie obowiązywania Umowy, jak i po jej zakończeniu, rozwiązaniu lub wygaśnięciu. Wykonawca 

jest również zobowiązany do zapoznania ewentualnych podwykonawców z postanowieniami 

dotyczącymi obowiązku zachowania tajemnicy wynikającymi z niniejszej Umowy. Naruszenie 

tych obowiązków rodzi powstaniem odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy wobec 

Zamawiającego w wysokości 5% wysokości wynagrodzenia netto Wykonawcy wskazanego w 

§5 ust.1 Umowy za każdy przypadek naruszenia.  

6. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadku nie-

wykonywania obowiązków umownych przez Wykonawcę. 

7. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - jeden dla 

Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego. 

8.  Integralną część umowy stanowi Opis przedmiotu zamówienia i oferta Wykonawcy. 

 

WYKONAWCA                                                                                       ZAMAWIAJĄCY 


