
 
 
 

UMOWA 
 
 
zawarta dnia …………………………………. pomiędzy 
 
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH „DROBUD” S.A. ul. Poznańska 71a,  
63-200 Jarocin 
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu,  
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000163889,  
o zarejestrowanym kapitale zakładowym wynoszącym 830.212,00 PLN pod numerem  
NIP 617-15-59-705, Regon 250675218, reprezentowane przez: 
  

1. ………………………………………………….. 
2. ………………………………………………….. 

 
zwane w dalszej części „ZAMAWIAJĄCYM”  
 
 
a  
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………….......………………. 
zarejestrowany w ………...……………………………………………………………………………… 
prowadzonym przez ……………………………………………………………………… pod numerem 
……………………………………, NIP .........................................., Regon ………………………., 
reprezentowane przez: 
 
1. ……………………………………………………………. 
2. ……………………………………………………………. 
 
zwany w dalszej części „WYKONAWCĄ” 
 
zwanymi łącznie „Stronami” 
 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

 
Dostawa, montaż, uruchomienie kompletnej (fabrycznie nowej) instalacji zasilania pyłem węglowym 
współpracującej z istniejącą wytwórnią mas bitumicznych o wydajności do 100 ton/h oraz wykonanie 
robót budowalnych związanych z instalacją zasilania pyłem węglowym zgodnie z ofertą i parametrami 
technicznymi wskazanymi w ofercie Wykonawcy, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 
Załącznik ten stanowi integralną część umowy. 
 

§ 2 
Obowiązki stron 

 
1. W celu należytej realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest do:  

1) wykonania robót budowlanych związanych z instalacją zasilania pyłem węglowym zgodnie  
z projektem budowlano-wykonawczym przekazanym przez Zamawiającego, 
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2) załadunku i dostawy zakresu przedmiotu umowy (miejsce dostawy Golina),  
3) organizacji montażu, kompletacji i nadzoru nad dostawą oraz montażu dostarczonych 

elementów, 
4) przeprowadzenia prób rozruchowych, uruchomienia oraz przekazania do eksploatacji 

Zamawiającemu, 
5) przeszkolenia personelu obsługującego. 

 
2. W celu należytej realizacji niniejszej umowy Zamawiający zobowiązany jest do:  

1) przygotowania utwardzonego placu do montażu poprzez przygotowanie miejsca do 
składowania zamówionych elementów w pobliżu miejsca montażu,  

2) przygotowania placu do przejazdu samochodów ciężarowych, dźwigów, 
3) udostępnienia placu budowy w celu wykonania robót budowlanych, a następnie zrealizowania 

dostawy, montażu i uruchomienia przedmiotu umowy, 
4) zapewnienie i doprowadzenie zasilania elektrycznego do dostarczonych elementów, 
5) wykonania uziemienia oraz  protokołu ze skuteczności zerowania instalacji elektrycznej, 
6) udostępnienia rozdzielni niskiego napięcia, 
7) zapewnienia prądu elektrycznego na budowie. 

 
 

§ 3 
Cena 

 
1. Strony ustalają, że za wykonanie całości przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie netto w wysokości ……………………….. PLN / EUR  
(słownie: ………………………………………..) powiększone o należny podatek VAT  
w wysokości zgodnej z obowiązującym prawem, w tym z tytułu: 

 
1) dostawy, montażu i uruchomienia kompletnej (fabrycznie nowej) instalacji zasilania pyłem 

węglowym wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie netto w wysokości ……………………….. PLN 
/ EUR powiększone o należny podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującym prawem, 

2) wykonania robót budowlanych związanych z instalacją zasilania pyłem węglowym 
wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie netto w wysokości ……………………….. PLN / EUR 
powiększone o należny podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującym prawem. 
 

2. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich (PLN). 
3. Wynagrodzenie Wykonawcy wyrażone w walucie Euro (EUR) zostanie przeliczone na złote polskie 

(PLN) według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia poprzedzającego dzień 
wystawienia faktury przez Wykonawcę.  

 
 

§ 4  
Warunki płatności 

 
1. Należności za realizację przedmiotu umowy określone w §3 ust. 1 pkt 1) i 2) umowy (na każdy  

z punktów Wykonawca wystawi osobną fakturę) Zamawiający zapłaci Wykonawcy według 
następującego harmonogramu: 

1) 60% wynagrodzenia brutto płatne będzie w ciągu 14 dni od daty podpisania niniejszej umowy 
(Wykonawca wystawi dwie faktury pro forma z terminem płatności 14 dni), 

2) 40% wynagrodzenia brutto płatne będzie w ciągu 60 dni od daty wystawienia prawidłowych 
faktur przez Wykonawcę, podstawą wystawienia faktur jest podpisany przez Zamawiającego  
i Wykonawcę protokół odbioru końcowego (Wykonawca wystawi dwie faktury  
z terminem płatności 60 dni). Zamawiający  zabezpieczy wynagrodzenie Wykonawcy  
w wysokości 40% ceny brutto w formie gwarancji bankowej. Gwarancja bankowa zostanie 
przekazana Wykonawcy w ciągu 10 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. 

2. Zamawiający ureguluje należność wynikającą z umowy przelewem na konto Wykonawcy wskazane 
na fakturze. 
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3. Płatności zrealizowane zostaną w formie przelewu bankowego. Datą zapłaty będzie data złożenia 
przez Zamawiającego stosownego polecenia dokonania przelewu. 

4. W przypadku wystąpienia niezgodności przesłanej faktury ze zrealizowaną dostawą, Zamawiający  
w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania wadliwej faktury – poinformuje pisemnie 
Wykonawcę o stwierdzonych nieprawidłowościach, w celu dokonania korekty. W takiej sytuacji 
termin płatności liczony będzie od daty dostarczenia korekty faktury. Wykonawca zobowiązany jest 
przesłać korektę w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia niezgodności. 

5. W przypadku niedotrzymania określonego w niniejszej umowie terminu płatności przez 
Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie. 

 
6. Dane Zamawiającego do faktury:  
 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "DROBUD" Spółka Akcyjna 
ul. Poznańska 71a   
63 - 200 Jarocin 
NIP 617-15-59-705 

 
7. Adres do korespondencji i doręczenia faktur oraz miejsce wykonania robót budowlanych, dostawy, 

montażu i uruchomienia  przedmiotu umowy: 
 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "DROBUD" Spółka Akcyjna 
GOLINA    ul. Asfaltowa 1   
63 - 200 JAROCIN 

 
§5 

Termin wykonania przedmiotu umowy 
 
Wykonawca zobowiązuje się wykonać cały przedmiot umowy w ciągu ………. dni od dnia podpisania 
niniejszej umowy.  
 
 

§ 6 
Uruchomienie, przekazanie i odbiór przedmiotu umowy 

 
1. Po zakończeniu montażu Zamawiający zapewni produkcję lub suszenie kruszywa w ilości około 

1000 ton w celu regulacji pracy instalacji zasilania pyłem węglowym. 
2. Wykonawca dokona wszelkich regulacji instalacji stanowiącej przedmiot umowy, w tym regulacji 

palnika na każde z mediów (pył węglowy, olej) oraz konfiguracji krzywych spalania do 
odpowiednich parametrów umożliwiających optymalizację kosztów produkcji. 

3. Po uruchomieniu i sprawdzeniu prawidłowości oraz zgodności z normami funkcjonowania instalacji 
nastąpi techniczne przekazanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę i przejęcie przez 
Zamawiającego, co zostanie potwierdzone obustronnie podpisanym protokołem uruchomienia  
i przekazania technicznego.  

4. Po wyprodukowaniu około 1000 ton masy podpisany zostanie protokół odbioru końcowego.  
5. Drobne usterki, które nie mają wpływu na bezpieczeństwo i jakość wyrobu nie będą przyczyną 

odmowy podpisania protokołu odbioru. Usterki te oraz termin ich usunięcia, zostaną wpisane do 
protokołu odbioru.   

 
 

§ 7 
Kary umowne 

 
1. Za każdy dzień opóźnienia w terminie realizacji przedmiotu umowy podanym w § 5 umowy, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Zamawiający jest upoważniony do naliczenia kary umownej 
Wykonawcy w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy podanej w §3 ust. 1, maksymalnie 5% 
tej wartości. 
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2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,01% wartości przedmiotu 
umowy podanej w §3 ust. 1, maksymalnie 0,2% tej wartości, za zwłokę w usunięciu wad i/lub usterek 
stwierdzonych przy podpisaniu protokołu odbioru przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji  
i rękojmi, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i/lub usterek. 

3. Strony umowy zgodnie ustalają, że dalsze roszczenia i dochodzenia odszkodowania uzupełniającego  
z  tytułu niniejszej umowy są wykluczone oraz, że całkowita wartość sumy z odszkodowań i kar 
umownych z tytułu niniejszej umowy jest ograniczona do 5% wartości przedmiotu umowy podanej 
w §3 ust. 1 umowy. 

4. Zamawiający ma prawo potrącenia wartości naliczonych Wykonawcy kar umownych z należnego 
Wykonawcy wynagrodzenia. 

 
 

§ 8 
Dokumentacja Techniczna 

 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu następujące dokumentacje techniczne w języku polskim (lub 
przetłumaczone na język polski): 

1) instrukcję obsługi, 
2) dokumentację techniczno – ruchową (DTR) wraz z deklaracją zgodności, 
3) schematy elektryczne obwodów siłowych i sterowania, 
4) katalog części zamiennych. 
 

 
§ 9 

Gwarancja i rękojmia  
 
1. Wykonawca obejmuje gwarancją i rękojmią przedmiot umowy określony w § 1 umowy w okresie 

…………… miesięcy  kalendarzowych licząc od daty podpisania końcowego protokołu odbioru. 
2. Jeżeli w okresie gwarancji wystąpią wady lub usterki, Wykonawca zapewnia ich nieodpłatne 

usunięcie poprzez naprawę lub wymianę wadliwych części w ciągu 14 dni roboczych od dnia 
zgłoszenia wady lub usterki. 

3. Wszystkie usterki muszą być pisemnie zgłoszone do Wykonawcy: 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………...... 

4. Gwarancja, rękojmia i odpowiedzialność Wykonawcy wygasa w chwili dokonania przez 
Zamawiającego samowolnych zmian i napraw bez zgody Wykonawcy oraz w przypadku 
udokumentowanego nieprzestrzegania instrukcji obsługi i konserwacji maszyny. 

5. Gwarancją i rękojmią nie są objęte części ulegające naturalnemu zużyciu. 
6. Wykonawca nie może powierzyć obowiązków gwarancyjnych innemu podmiotowi/firmie bez 

pisemnej zgody Zamawiającego.  
 

 
 

§10 
Odpowiedzialność Stron 

 
W przypadku zaistnienia jakichkolwiek okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej, 
rozumianej jako okoliczności pozostających poza kontrolą Stron, m.in.: trzęsienia ziemi, strajki, 
powodzie, pożary lub inne, wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy powinno być 
zawieszone do czasu wygaśnięcia tychże okoliczności, jeżeli okoliczności te uniemożliwiają wykonanie 
zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. Każda ze Stron jest zobowiązana natychmiast 
zawiadomić drugą Stronę o zaistnieniu siły wyższej. W razie, gdy okres oddziaływania siły wyższej 
będzie dłuższy niż 14 dni, każdej ze Stron przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w 
terminie 30 dni od daty upływu powyższego terminu 14-dniowego. 
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§ 11 
Adresy i przedstawiciele Stron 

 
1. Wszelkie powiadomienia dokonywane na mocy niniejszej Umowy będą przekazywane w formie 

pisemnej na adresy: 
a) dla Zamawiającego – adres podany w § 4 ust. 7 niniejszej Umowy, 
b) dla Wykonawcy – adres podany w preambule niniejszej Umowy, 
powiadomienia o zmianie adresu skutkować będzie tym, iż za skuteczne uznawane będą doręczenia 
dokonane na ostatnio podany adres. 

2. Strony wyznaczają następujące osoby do czynienia bieżących ustaleń odnośnie realizacji niniejszej 
umowy: 

a) Zamawiający – Tomasz Kulczak, tel. kom. 502 601 466, e-mail: kulczak@drobudjarocin.pl lub 
Maciej Ratajczak, tel. kom. 509 940 708, e-mail: laboratorium@drobudjarocin.pl                                       

b) Wykonawca – ……………………., tel. ……………., e-mail: ……….. 
 

 
§ 12 

Rozstrzyganie sporów 
 

1. Strony będą dążyły do tego, aby wszelkie spory powstałe w trakcie realizacji niniejszej Umowy 
były rozstrzygane polubownie w drodze negocjacji. 

2. W przypadku braku porozumienia w terminie 1 miesiąca od dnia zgłoszenia sporu, spory powstałe 
w wyniku lub w związku z niniejszą Umową, będą kierowane i ostatecznie rozstrzygane przez 
właściwy sąd powszechny wg siedziby Zamawiającego. 

 
§ 13 

Postanowienia końcowe 
 

1. Wszelkie protokoły, o których mowa w niniejszej Umowie, winny zostać podpisane  
przez Wykonawcę i Zamawiającego i sporządzane najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zajścia 
okoliczności uzasadniających ich sporządzenie. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 
3. Każda ze Stron zobowiązuje się do traktowania jako poufnych wszystkich uzyskanych w związku  

z niniejszą Umową dokumentów oraz informacji odnośnie drugiej Strony, przedmiotu umowy bądź 
dostawy i zachowania ich w tajemnicy w czasie i w okresie po realizacji dostawy, nie dotyczy to 
pracowników Zamawiającego, organów kontroli, instytucji i podmiotów realizujących, 
rozliczających i kontrolujących Zamawiającego w ramach umowy o dofinansowanie oraz instytucji 
finansowych współpracujących z Zamawiającym oraz z wyłączeniem informacji publicznie 
znanych i sytuacji, gdy obowiązek ujawnienia informacji wynika z powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa. Niezależnie od powyższego Wykonawca zobowiązuje się nie udzielać 
jakichkolwiek informacji dotyczących Zamawiającego, przedmiotu umowy bądź dostawy środkom 
masowego przekazu bez zgody Zamawiającego.  

4. Zamawiający zobowiązuje się zadbać o wszelkie konieczne urzędowe i inne zezwolenia, które 
niezbędne są dla terminowej realizacji przedmiotu umowy. 

5. Jeżeli jedno lub więcej ustaleń niniejszej umowy staje się nieskuteczne, to skuteczność reszty 
umowy nie jest przez to naruszona. 

6. Do czasu zakończenia okresu gwarancyjnego, Strony mają obowiązek zawiadamiania na piśmie  
o każdej zmianie adresu. W przypadku uchybienia temu obowiązkowi, doręczenie korespondencji 
pod ostatni znany Stronom umowy adres będzie uznane za skuteczne.  

7. Cesja wierzytelności Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy wymaga dla swej ważności 
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  

8. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.  
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9. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze Stron. 

 
 
Załącznik: 
Oferta Wykonawcy z parametrami technicznymi. 
 
 
 
 
        ..............................................    ............................................ 
               ZAMAWIAJĄCY              WYKONAWCA 


