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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego  

     WZÓR UMOWY    

zawarta w dniu ….pomiędzy: 

Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych – Przedsiębiorstwo  Państwowe, 

z siedzibą w Otwocku  05-400, ul. Andrzeja Sołtana 7, 

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie,  XIV Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000089814, NIP 5321793099, REGON 

017471611  

reprezentowanym przez Andrzeja Cholerzyńskiego – Dyrektora,   

zwanym dalej Zamawiającym, 

a 

reprezentowaną  

zwanym dalej Wykonawcą, 

zwani dalej też Stronami  

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie art 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zawarto umowę następującej treści: 

 

§ 1 

  PRZEDMIOT UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego: 

a) dostawę wraz z transportem betonu klasy C30/37 do Krajowego Składowiska Odpadów 

Promieniotwórczych w Różanie, zwanego dalej KSOP Różan, 

b) zapewnienie pompy do betonu podczas dostawy betonu, 

c) badania laboratoryjne dostarczonego betonu.    

2. Beton, o którym mowa w ust. 1 lit. a powinien spełniać następujące parametry:  

a) stopień wodoszczelności nie mniejszy niż W8, 

b) mrozoodporność nie mniejsza niż F150, 

c) nasiąkliwość betonu nie większa niż 6 %.  

3. Dostawa betonu, o której mowa w ust. 1 lit. a, obejmuje wszelkie koszty związane z jej realizacją, w 

szczególności:   

a) transport, 

b) rozładunek we wskazanym przez przedstawiciela Zamawiającego miejscu,  

c) użycia opakowań zabezpieczających w trakcie transportu.  

4. Badania laboratoryjne, o których mowa w ust. 1 lit. c, obejmują następujące parametry: 

a) mrozoodporność, 

b) nasiąkliwość,  

c) wodoszczelność.   

5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie, integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy 

z 2 czerwca 2017 r.  

6. Beton objęty przedmiotem umowy powinien posiadać: 

a) kartę charakterystyki lub 
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b) dokument potwierdzający jakość produktu lub zgodność jego wykonania z obowiązującymi 

normami (np. atesty PZH lub inne równoważne), wystawiony przez instytucję upoważnioną do 

oceny jakości towarów lub   

c) dokumenty dopuszczające produkt do użytku i stosowania lub  

d) deklaracje właściwości użytkowych.  

7. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z każdą dostawą, dokumenty, o których mowa w ust. 6, 

w wersji papierowej lub elektronicznej.  

8. Do kontaktów w ramach realizacji umowy Strony upoważniają następujące osoby: 

a) ze strony Zamawiającego:  

Grzegorz Kuciel nr tel.: 22 718 01 16; e-mail: kuciel@zuop.pl;  

Dorota Miernicka nr tel.: 22 718 01 16, e-mail: miernicka@zuop.pl  

b) ze strony Wykonawcy:  

 

§ 2 

TERMINY REALIZACJI I WARUNKI DOSTAWY 

1. Przedmiot umowy opisany w § 1 ust. 1 będzie realizowany etapami okresie od dnia podpisania 

umowy w ramach indywidualnych zleceń.  

2. W ramach każdego indywidualnego zlecenia Zamawiający ustali:   

a) zakres indywidualnego zlecenia tj. wskaże pozycje przedmiotu umowy (oraz ich ilości) wskazane w 

§ 1 ust. 1 lit. a – c,  

b) wartość   indywidualnego zlecenia na podstawie § 3 ust. 6.   

3. Wartość każdego indywidualnego zlecenia będzie pomniejszać ogólną wartość umowy, o której 

mowa w § 3.    

4. Wykonawca jest zobowiązany realizować każde indywidualne zlecenie w terminie do 7 dni (od daty 

złożenia przez Zamawiającego zlecenia), w godzinach 7.00 – 14.00, w terminach każdorazowo 

uzgadnianych telefonicznie, potwierdzone przekazanym zleceniem przez Zamawiającego do 

Wykonawcy, wysyłanego w formie elektronicznej lub faksem.  

5. Odbiór jakościowy i ilościowy przedmiotu umowy dostarczonego w ramach każdego indywidualnego 

zlecenia nastąpi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez przedstawicieli obydwu Stron.  

6. Rzeczywista ilość i jakość dostarczonego betonu zostanie ustalona w protokole odbioru po 

dostarczeniu przedmiotu umowy do KSOP Różan. W razie stwierdzenia rozbieżności pomiędzy ilością 

lub jakością zamówionego betonu, o której mowa w § 1, a rzeczywistą jakością lub ilością betonu, 

Zamawiający może odmówić przyjęcia dostawy, wyznaczając dodatkowy termin na dostarczenie  

zamówionego betonu. Powyższe nie wyklucza uprawnień Zamawiającego wynikających z § 5 i § 6 

niniejszej umowy.  

7. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę braków ilościowych i jakościowych przedmiotu umowy 

w wyznaczonym przez Zamawiającego dodatkowym terminie, Zamawiający może od umowy odstąpić 

i żądać zapłaty kary umownej w wysokości i na zasadach określonych w § 5. 

8. Podpisanie przez przedstawicieli obu Stron umowy protokołu odbioru indywidualnych zleceń bez 

zastrzeżeń będzie podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury. 

9. Zamawiający zapewni dojazd pojazdów ciężarowych służących do przewozu dostarczanego na 

budowę betonu oraz zobowiązuje się do terminowego odbierania dostarczanego betonu. Miejsce 

dostaw musi być dostępne dla pojazdów ciężarowych o dużej masie. W przypadku niedotrzymania 
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powyższego warunku, Wykonawca może odmówić wjazdu na wyznaczone stanowisko rozładunku, 

jeżeli wjazd stanowi realne zagrożenie bezpieczeństwa lub stwarza realne ryzyko uszkodzenia lub 

zniszczenia pojazdu. Zamawiający zapewni konieczne oznakowania bądź zabezpieczenie placu 

budowy w taki sposób, aby dostarczanie towaru nie powodowało szkód w mieniu osób trzecich. 

Zamawiający zapewni miejsce na placu budowy do mycia pojazdów wyjeżdżających z budowy. 

 

§ 3 

WARTOŚĆ UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Z tytułu prawidłowej i terminowej realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się 

zapłacić Wykonawcy łączne wynagrodzenie w kwocie brutto (z podatkiem VAT) nie wyższe niż: …..  zł 

(słownie: .). 

2. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca  

z tytułu należytej i zgodnej z umową oraz obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający będzie wypłacał Wykonawcy wynagrodzenie częściami po realizacji każdorazowego 

indywidualnego zlecenia.   

4. Indywidualne zlecenia będą realizowane do wyczerpania kwoty, o której mowa w ust. 1.   

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 stanowić będzie sumę poniższych składników, tj.: 

a) iloczynu faktycznie dostarczonego i przyjętego przez Zamawiającego betonu oraz ceny za jego 1 

m3, o której mowa w ust. 6 lit. a, 

b) ceny za transport, o której mowa w ust. 6 lit. b,  

c) iloczynu godzin pracy pompy do betonu oraz ceny za 1 godz. jej pracy, o której mowa w ust. 6 lit. 

b, 

d) sumę cen jednostkowych, o których mowa w ust. 6 lit. d-f (w razie zlecenia badań w danym 

indywidualnym zleceniu).  

6. W ramach ustalania wartości poszczególnych indywidualnych zleceń Zamawiającego i Wykonawcę 

obowiązują następujące ceny jednostkowe:  

a) dostawa wraz z transportem betonu klasy C30/37 do KSOP Różan: 1 m3 – …  zł netto, 

b) transport pompy - …..  zł netto/km (transport z ………..), 

c) zapewnienie pompy do betonu podczas dostawy betonu -……. zł netto/za godzinę, 

d) badanie parametru mrozoodporności - ………… zł netto, 

e) badanie parametru nasiąkliwości - …………… zł netto,  

f) badanie parametru wodoszczelności – …………..zł netto.   

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi maksymalną wartość zobowiązania 

Zamawiającego, co oznacza, że Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia wykonywania dostaw 

betonu w okresie obowiązywania umowy za łączną kwotę niższą niż wskazana w ust. 1.  

8. Z tytułu zlecenia dostaw betonu, za łączną kwotę niższą niż wskazana w ust. 1., Wykonawcy nie 

przysługuje odszkodowanie lub jakiekolwiek roszczenie o wypłatę wynagrodzenia w pełnej kwocie, o 

której mowa w ust 1. 

9. Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest protokół odbioru indywidualnego zlecenia, potwierdzający 

wykonanie indywidualnego zlecenia bez zastrzeżeń 

10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, zostanie zapłacone Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia 

prawidłowego wystawienia faktury VAT, do której dołączony zostanie podpisany przez 

Zamawiającego protokół odbioru indywidualnego zlecenia, potwierdzający wykonanie zamówienia 
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bez zastrzeżeń oraz określający wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonane zamówienie. 

Faktura VAT będzie wystawiana jeden raz w tygodniu. 

11. Wypłata wynagrodzenia przez Zamawiającego nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany w fakturze. 

12. Za termin dokonania płatności uważa się datę uznania rachunku bankowego  Wykonawcy. 

§ 4 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić gwarancję jakości przedmiotu umowy przez okres 36 

miesięcy. 

2. Pełny zakres gwarancji obejmuje usuwanie oraz wymianę betonu przez Wykonawcę (wraz z 

transportem i robocizną).  

3. Gwarancja udzielana jest w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2, a Wykonawcy nie 

jest należne jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie z tytułu wykonania świadczeń gwarancyjnych. 

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

wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilnego (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 459, z 

późn. zm.) zostaje rozszerzona na okres udzielonej gwarancji jakości. Okres rękojmi za wady biegnie 

równolegle z okresem udzielonej gwarancji i jest co do czasu tożsamy z okresem udzielonej 

gwarancji jakości. 

5. Bieg terminu gwarancji i rękojmi dla przedmiotu umowy rozpoczyna się od dnia podpisania 

protokołu odbioru indywidualnego zlecenia.  

6. Prawo wyboru dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji, dla każdej wady z 

osobna, należy do Zamawiającego.  

7. Jeżeli w okresie gwarancji i rękojmi zostaną stwierdzone wady przedmiotu umowy, Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia:  

a) jeżeli wady kwalifikują się do usunięcia, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin ich usunięcia 

(Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad), 

b) jeżeli wady nie kwalifikują się do usunięcia Zamawiający może żądać ponownego wykonania 

przedmiotu umowy lub żądać zwrotu równowartości kwotowej wadliwie wykonanej części 

przedmiotu umowy.  

8. Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady, które zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie 

trwania gwarancji lub rękojmi, pomimo wygaśnięcia ich terminu.  

9. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług w okresie gwarancyjnym bezzwłocznie, nie 

później niż w ciągu 10 dni roboczych od dnia pisemnego zgłoszenia.  

10. Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, termin gwarancji i rękojmi 

na wykonane prace biegnie na nowo od dnia usunięcia wady.  

11. W każdym przypadku niewywiązania się Wykonawcy ze zobowiązań wynikających z  gwarancji lub 

rękojmi, Zamawiający ma prawo skorzystać – bez utraty gwarancji i rękojmi – na koszt Wykonawcy, 

z usług podmiotu trzeciego na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający może wykonać uprawnienie 

przewidziane w zdaniu poprzednim wraz z bezskutecznym upływem terminu, wyznaczonym 

pisemnie Wykonawcy przez Zamawiającego, w celu wykonania lub należytego wykonania robót 

objętych gwarancją i rękojmią.  

12. Strony ustalają, że Zamawiający będzie zgłaszał konieczność podjęcia gwarancji lub rękojmi na: 

………………………….. 
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  § 5 

    KARY UMOWNE 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 

umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach: 

a) w przypadku niedostarczenia przedmiotu umowy ( w ramach indywidualnych zleceń) zgodnego 

ilościowo i jakościowo z jego opisem zawartym w § 1 niniejszej umowy w terminie opisanym w § 2 

ust. 4 lub po upływie wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu usunięcia uchybień, w 

sytuacji, o której mowa w § 2 ust. 7, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia w wysokości 2 % wynagrodzenia, o którym mowa § 3 ust. 1,    

b) w przypadku braku realizacji zobowiązań z tytułu gwarancji w terminie opisanym w § 4 ust. 7 lit. a, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0, 5 % 

wynagrodzenia, o którym mowa § 3 ust. 1,  

c) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn opisanych w § 2 ust. 6 i 7  

oraz w § 6 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia, o 

którym mowa § 3 ust. 1, 

d) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % 

wynagrodzenia, o którym mowa § 3 ust. 1. 

2. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych. 

3. Zamawiający może potrącić wysokość kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. 

4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

niniejszej umowy, jeżeli nienależyte wykonanie lub nie wykonanie umowy nastąpiło wyłącznie na 

skutek działania siły wyższej lub z wyłącznej winy Zamawiającego. 

   

§ 6 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy (umowne prawo do odstąpienia) w trybie 

natychmiastowym i żądać kary umownej określonej § 5 ust. 1 lit. c), w przypadku: 

a) niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę (tzn. realizacji 

indywidualnych zleceń),     

b) dokonania cesji umowy przez Wykonawcę lub (lub jej części) bez zgody Zamawiającego, 

c) wniesienia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, podjęcie uchwały, decyzji w przedmiocie 

likwidacji Wykonawcy lub wydanie nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,  

d) naruszenia przez Wykonawcę w sposób rażący niniejszej umowy lub przepisów prawa, 

e) zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy przekroczy 30 dni kalendarzowych, 

f) narażenia Zamawiającego na szkody oraz utratę dobrego imienia z winy Wykonawcy.  

2. Odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy następuje w ciągu 5 dni od dnia 

pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o przyczynie odstąpienia od Umowy.  
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3. Zamawiający jest uprawiony do wykonania umownego prawa do odstąpienia od umowy, o którym 

mowa w § 6 ust. 1 w terminie 60 dni od daty, w której powziął wiadomość o przyczynie 

uzasadniającej odstąpienie od umowy. 

4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 od daty wystąpienia tej 

okoliczności. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy na podstawie wskazanych w ust. 1 okoliczności, jak również 

okoliczności określonych w § 2 ust. 6 i 7, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z 

tytułu wykonania odebranych przez Zamawiającego dostaw betonu. 

 

§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

  

1. Umowa zostaje zawarta z dniem jej podpisania przez obie Strony. 

2. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

5. Spory powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

6. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

 

 

 

 

 

………………………………………      ……………………………………… 

  ZAMAWIAJĄCY                WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 

 

 

 

Załącznik:   

Wzór protokołu odbioru 

      Załącznik do Umowy  

 

                                 Wzór protokołu odbioru indywidualnego zlecenia  

z dnia …………………  

Data protokołu: …… 

Zamawiający:  

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych – Przedsiębiorstwo Państwowe 

05-400 Otwock-Świerk, ul. Andrzeja Sołtana 7. 

Wykonawca:  

 

 

Dotyczy umowy nr ……………………………………… 

 

Komisja w składzie: 

ze strony Wykonawcy:                                                                        ze strony Zamawiającego: 

1. ………………………….                            1. ………………………..   

2. …………………………  2. …………………………  

 

dokonała oceny przedmiotu umowy. 

Komisja stwierdza, że Wykonawca wykonał indywidualne zlecenie (zgodnie z jego przedmiotem 

określonym przez Zamawiającego) w dniu ………..  

 

Ocena komisji:  

Czy przedmiot indywidualnego zlecenia został wykonany zgodnie z przedmiotem określonym przez 

Zamawiającego oraz zapisami  umowy w szczególności co do ilości i jakości ?  (należy wybrać właściwe )  

1) Komisja stwierdza prawidłowe wykonanie indywidualnego zlecenia bez zastrzeżeń.  

2) Komisja wnosi zastrzeżenia do  wykonanego indywidualnego zlecenia. 

3) Komisja stwierdza nieprawidłowe wykonanie indywidualnego zlecenia.  

 

* Zamawiający zastrzega, iż w sytuacjach określonych w pkt. 1 – 3, w razie braku współdziałania 

Wykonawcy w procedurze odbioru i odmowy podpisania protokołu, jest uprawniony do samodzielnego 

sporządzenia oraz podpisania protokołu.   

 

Wykonawca dostarczył następujące dokumenty: 

Uwaga !  

Protokół  bez zastrzeżeń jest podstawą wystawienia faktury na kwotę wymienioną w indywidualnym 

zleceniu. 
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Podpisy członków komisji wraz z datami: 

1. ...................................    1. .......................................... 

2. ...................................    2. ..........................................  

 

               


