
 
Umowa TI/40/2018 

 
Zawarta w dniu …………..-2018 r. w Gliwicach, zwana dalej „Umową” 
pomiędzy: 
 
Instytutem Metali Nieżelaznych 

 
ul. Sowińskiego 5 
44-100 Gliwice 
NIP 631-020-07-71 

 
zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez : 
 

1. Wojciech Głuchowski – Dyr. Ds. Przetwórstwa i Inżynierii Materiałowej 

2. Jolanta Podczaszyńska – Główna Księgowa  
 
a: 
 
…………………. 

………………. 

 
zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez :  
 

1. ………………………………… 
2. ………………………………… 

 
Zwani dalej łącznie Stronami, a każdy z nich oddzielnie Stroną. 

 
Umowa podpisana została w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie 

przetargu nieograniczonego w oparciu o ustawę z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami). 
Przez „Umowę” rozumie się niniejszy dokument wraz z załącznikami. 
 

 

 

 
 

 
§ 1 

Przedmiot Umowy 

 
1. Przedmiotem Umowy jest dostawa drutu z gatunku AgSnO10 o wymiarach, ilości i stanie: 

Średnica 1,50 ±0,02 mm - 45kg (±10%) Rm 270-300MPa 

Średnica 3,00 ±0,02mm - 25 kg (±10) Rm 270-300MPa 

Średnica 4,00 ±0,02mm - 5 kg (±10) Rm 270-300MPa 

 

 
2. Wraz z dostawą Wykonawca dostarczy Zamawiającemu certyfikat zawierający nazwę materiału, numer 

wytopu, numer zamówienia, skład chemiczny, wymiar i twardość (HV10). 
3. Każdy krąg powinien zawierać oznaczenie: nazwa producenta, materiał, numer wytopu, wymiar, stan. 

4. 4. Wykonawca gwarantuje skład chemiczny, stan, wymiary, ilość, sposób pakowania oraz wymagania 

jakościowe i certyfikacyjne zgodnie z SIWZ 

 
 

§ 2. 
Termin i miejsce dostawy 

 

1. Transport drutu, o którym mowa w § 1, będzie wykonywany na koszt i ryzyko Wykonawcy przez 



przewoźnika wskazanego przez Wykonawcę (Incoterms 2010 DDP). Za zorganizowanie transportu 

oraz ubezpieczenie przesyłki odpowiedzialny jest Wykonawca. 

 

2. Dostawę uważa się za wykonaną tylko po podpisaniu protokołu odbioru dostawy, w którym 

sprawdzona będzie zgodność z Umową pod względem ilościowym. 

3. W przypadku niezgodności ilościowej Zamawiający może według swego uznania przyjąć dostawę, 

lecz ma prawo do obniżenia ceny wg ilości faktycznie dostarczonej. 

4. Zamawiający sprawdzi dostawę pod względem zgodności jakościowej w przeciągu tygodnia od 

otrzymania przesyłki. 

5. Termin realizacji zamówienia - max. 8 tygodni od daty podpisania Umowy.  
 

 
§ 3 

Nadzór nad wykonaniem Umowy 

 

 

1. Do bezpośredniej współpracy, tj. nadzorowania i realizacji postanowień niniejszej Umowy, Strony 

upoważniają pracowników w osobach:  
- ze strony Zamawiającego  – 

Łukasz Hawełko 
tel. +48 32 238-04-84 
- ze strony Wykonawcy  –  
……………………………………… 

 

2. Osoby wymienione w ust. 1 nie mogą zmieniać ani wprowadzać nowych postanowień niniejszej Umowy. 
 

 
§ 4 

Cena 
1. Wynagrodzenie za Przedmiot Umowy (Cena Sprzedaży) wynosi:  

 
1) Za dostawę drutu z gatunku AgSnO10o wymiarach, ilości i stanie: 

 

 

a) Średnica1,50 ± 0,02 mm - 45 kg (±10%) Rm 270-300MPa   

b) Średnica 3,00 ± 0,02 mm - 25 kg (±10%) Rm 270-300MPa  

c) Średnica 4,00± 0,02 mm - 5 kg (±10%) Rm 270-300MPa 

 

2.  Sposób obliczenia ceny podany jest w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy 
 

3. Wykonawca jest/nie jest płatnikiem podatku VAT 
 

§ 5 
Warunki płatności 

1. Warunki płatności: 

2. Wariant 1: 100 % w dniu wysyłki towaru, 

Wariant 2: w ciągu 14 dni od wystawienia faktury 

 

3. Płatność przelewem na konto Wykonawcy nr …………………………………………….. 

 

4. Za datę płatności przyjmuje się dzień obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego. 

5. Faktura/faktura pro forma wystawiona zostanie w oparciu o kurs LME określony w § 4 przy uwzględnieniu 

rzeczywistej ilości materiałów przygotowanego do wysyłki. 



6. Zamawiający jest uprawniony do potrącania z wynagrodzenia należnego Wykonawcy kwoty naliczonych kar 

umownych.  

7. W przypadku nieuzasadnionego wystawienia faktury pro forma lub faktury lub gdy nie spełnia ona warunków 

określonych niniejszą Umową bądź przepisami prawa, Zamawiający ma prawo wstrzymania płatności 

wskazanej kwoty, o czym zawiadomi na piśmie Wykonawcę w terminie 7 dni od otrzymania faktury. 

Opóźnienie w dostawie z tego wynikłe jest traktowane jako powstałe z winy Wykonawcy. 

 
§ 6 

Gwarancje i reklamacje 

1. Wykonawca gwarantuje czystość składu chemicznego, stan, wymiary, ilość, sposób pakowania oraz 

wymagania jakościowe i certyfikacyjne zgodne z pkt II SIWZ oraz zgodność Przedmiotu Umowy z 

Umową i mającymi zastosowanie przepisami prawa. 

 
2. Wykonawca udziela gwarancji zgodności z Umową na okres gwarancji 24 miesięcy licząc od dnia podpisania 

protokołu odbioru dostawy (w umowie jako: „Okres Gwarancji”). 
 

3. W razie niezgodności dostarczonego przedmiotu z Umową Zamawiający e-mailem zgłosi reklamację 

Wykonawcy. 
 
4. W razie niezgodności pod względem jakości Zamawiający ma prawo do obniżenia ceny lub do żądania 

dostawy przedmiotu zgodnego z Umową. 
5. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania dostawy do siedziby Zamawiającego przedmiotu wolnego od wad 

w miejsce przedmiotu wadliwego na własny koszt po dokonaniu zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego 

w Okresie Gwarancji. Wadliwość przedmiotu może wynikać w szczególności z: nieprawidłowych rozwiązań 

konstrukcyjnych, z wadliwej produkcji, nieprawidłowego doboru i wad materiału oraz nieprawidłowej jakości 

wykonawstwa niezapewniających spełnienia założeń określonych w Umowie.  
6. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu wolnego od wad w miejsce przedmiotu wadliwego w 

jak najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż 2 tygodnie (w umowie jako: „Czas Reakcji”), licząc od 

chwili pisemnego, w formie faksu lub email bądź telefonicznego (potwierdzonego w formie faksu lub e-mail) 

zawiadomienia o wystąpieniu wadliwości, lub w innym niezwłocznym terminie obustronnie uzgodnionym 

przez Strony na piśmie, wynikającym z uwarunkowań techniczno-technologicznych. 
7. W przypadku niepodjęcia czynności określonych dla Czasu Reakcji lub w przypadku kolejnej wadliwej 

dostawy, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do zakupu potrzebnego przedmiotu w miejsce wadliwego, 

na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty prawa do gwarancji, naliczenia kar umownych i naprawienia szkody. 

Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o zaistnieniu takiego faktu. Kosztami zakupu zastępczego 

Zamawiający obciąży Wykonawcę.  
 

8. Okres Gwarancji będzie przedłużony o czas liczony od zgłoszenia przez Zamawiającego Wady Gwarancyjnej 

do dnia jej usunięcia, jednakże w żadnym przypadku nie dłużej niż o 6 miesięcy od daty zakończenia Okresu 

Gwarancji.  
 
9. W Okresie Gwarancji zgłoszenie gwarancyjne kierowane będzie przez Zamawiającego na podany przez 

Wykonawcę:  
1) nr telefonu…………………..  
2) nr faxu: …………………….  
3) e-mail: …………………...  

10. Zgłoszenia lub uzgodnienia telefoniczne wymagają potwierdzenia ich przyjęcia w formie pisemnej (faks, 

email). 
11. Udzielona gwarancja nie narusza ani nie wyłącza uprawnień Zamawiającego przysługujących mu z tytułu 

rękojmi zgodnie z prawem polskim.  
 

12. Wykonanie obowiązków z tytułu gwarancji uważa się za dokonane w terminie określonym w podpisanym 

przez Strony protokole odbioru dostawy przedmiotu wolnego od wad. 
§ 7 

Odstąpienie od umowy 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, o 

których mowa w art. 145 Ustawy – „Prawo zamówień publicznych”. Odstąpienie z tej przyczyny nie jest 

uważane za odstąpienie z winy Zamawiającego. 



2. Niezależnie od prawa odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Zamawiający ma prawo do odstąpienia 

od Umowy w przypadku 

1) opóźnienie Wykonawcy w wysyłce, o której mowa w § 2 ust. 5 Umowy, Przedmiotu Umowy, o którym 

mowa w § 1 Umowy, przekraczające 2 tygodnie, 
2) opóźnienie Wykonawcy w dostawie, o której mowa w § 6 ust. 6 Umowy, Przedmiotu Umowy, o którym 

mowa w § 1 Umowy, przekraczające 2 tygodnie lub w przypadku kolejnej wadliwej dostawy, 
w terminie 30 dni od wystąpienia ww. uchybień. 
 

3. Odstąpienie od Umowy dla swojej skuteczności wymaga każdorazowo formy pisemnej i uzasadnienia oraz 

przesłania listem poleconym. Strony będą informować się wzajemnie o wysłaniu pisma dotyczącego 

odstąpienia od Umowy lub rozwiązania umowy faksem w dniu wysyłki takiego pisma . 
4. O ewentualnym rozwiązaniu Umowy Strony zostaną powiadomione faksem i potwierdzą informację 

pisemnie (listem poleconym). 
 

§ 8 
Kary umowne 

 
1. Zamawiający ma prawo do naliczania kar umownych w wysokości 0,1% wartości niezrealizowanej części 

Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji Przedmiotu Umowy. 
2.  W przypadku odstąpienia przez jedną ze Stron od Umowy Strona, po której leży przyczyna odstąpienia od 

Umowy jest zobowiązana do zapłacenia drugiej Stronie kary umownej w wysokości 10% niezrealizowanej 

całkowitej wartości Umowy. 
3. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia, Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
4. Niezależnie od kar umownych, Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w 

przypadku, gdy kary umowne nie pokrywają szkód poniesionych przez Strony.  

 
§ 9 

Ochrona danych osobowych 

1. Strony oświadczają, że osoby wymienione w niniejszej Umowie jako osoby kontaktowe i odpowiedzialne za 

jej wykonanie zostały powiadomione o wpisaniu ich danych do niniejszej Umowy i o powierzonych 

obowiązkach. 

2. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do poinformowania każdej osoby fizycznej wskazanej w Umowie przez 

Wykonawcę, o fakcie przekazania Zamawiającemu ich danych osobowych w celu wykonania Umowy oraz 

udzielenia im informacji określonych w art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dalej jako „RODO”. 

3. W przypadku przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, każda 

ze Stron jest zobowiązana zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania przesyłanych danych i przestrzegania 

wymogów zgodnych z wymaganiami RODO.  

4. Każdorazowe powierzenie przetwarzania danych osobowych w celu wykonania niniejszej Umowy będzie się 

odbywało na podstawie osobnej umowy, zawartej zgodnie z wymogami określonymi w RODO. 

§10 
Postanowienia inne  

 

1. Żadna ze Stron nie odpowiada za opóźnienia w wykonaniu Przedmiotu Umowy lub za jego niewykonanie 

spowodowane nieprzewidzianymi okolicznościami (zdarzenia losowe, klęski żywiołowe), pod warunkiem 

poinformowania o ich zajściu w terminie 14 dni od ich wystąpienia. Jeżeli opóźnienie będzie wynosić więcej 

niż 30 dni, wówczas Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy bez należnych kar umownych z tego 

tytułu. 
2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
3. Do Umowy ma zastosowanie ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. 

U. 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami). 
4. Umowa podlega prawu polskiemu. 
5. Wszystkie spory wynikłe z niniejszej Umowy lub powstałe w związku z nią Strony zobowiązują się 

rozwiązywać na drodze polubownej. 

6. W przypadku nie osiągnięcia przez Strony porozumienia, każda ze Stron może poddać spór rozstrzygnięciu 

przez właściwy sąd powszechny właściwy według siedziby Zamawiającego. 
7. Do Umowy zostały dołączone następujące Załączniki, które stanowią jej nierozerwalną część:  



1) sposób obliczenia ceny,  
2) oferta Wykonawcy zgłoszona w przetargu TI/40/2018 

3) SIWZ w zakresie pkt II-III 
8. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron 

9. Umowę sporządzono w języku polskim lub angielskim. W razie wątpliwości lub różnicy tłumaczeń wiążąca 

jest wersja polska. 
 

 

 


