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UMOWA NR ... 

zawarta w Grudziądzu w dniu ……………… roku pomiędzy: 
 

……………………………………….…. 
z siedzibą w …….……., ul. ………….. 
wpisaną do  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ………….. 
reprezentowaną przez  – …………. – ………….. 
zwaną w dalszej części umowy “Zamawiającym” 
 
a 
 
Przedsiębiorstwem Wyrobów Stalowych Sp. z o.o. 
z siedzibą w Grudziądzu (kod pocztowy: 86 – 300 Grudziądz) ul. Waryńskiego 32 – 36 
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000281644, kapitał zakładowy 3.400.000,00 zł  
reprezentowanym przez: 
1....................... 
2. ..................... 
zwanym w dalszej części umowy “Dostawcą” 
 
 
 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

 
Przedmiot umowy stanowi wytworzenie i dostarczenie przez Dostawcę na budowę ………………………… 
prefabrykatów zbrojeniowych (dalej: dostawa lub dostawa elementów zbrojeniowych) w ilości : ………. kg , +/_ 
2% .  
 

§ 2 
Oświadczenia Stron 

 
1. Dostawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający pełni funkcję Generalnego wykonawcy robót, 

dotyczących budowy ……………………..  
2. Dostawca oświadcza, że: 
a) posiadana przez Dostawcę wiedza i doświadczenie są wystarczające do wykonania kompletnego 

przedmiotu umowy w pełnym zakresie, 
b) gwarantuje kompletność materiałową, sprzętową i wykonawczą przedmiotu umowy, 
c) wykona przedmiot umowy w cenie umówionej z Zamawiającym określonej w § 5,  
d) jest podmiotem zarejestrowanym i prowadzi działalność gospodarczą zgodnie aktualnym odpisem z KRS – 

załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 
3. Zamawiający oświadcza, że:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
a) zapoznał się z ofertą Dostawcy, 
b) przekazał Dostawcy dokumentację projektową wykonaną zgodnie z przepisami i bez błędów, 
c) posiada środki finansowe na zapłatę ceny umówionej z Dostawcą określonej w § 5,  
d) gwarantuje odbiór dostaw w terminach przewidzianych w umowie, 
e) gwarantuje rozładunek dostarczonych elementów zbrojeniowych we własnym zakresie,  
f) jest podmiotem zarejestrowanym i prowadzi działalność gospodarczą zgodnie aktualnym odpisem z KRS – 

załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 
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§ 3 

Warunki wykonania i odbioru dostawy 
 

1. Dostawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w zakresie i w sposób wynikający                     
z dokumentacji projektowej oraz rysunków, których wykaz stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy, 
zgodnie z obowiązującymi przedmiotowymi przepisami i normą PN EN ISO 4066. 

2. Produkcja elementów zbrojeniowych odbywa się ze stali zbrojeniowej klasy AIIIN w następujących 
średnicach: fi 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 32mm i w następujących gatunkach: 
a) pręty żebrowane B500A, B500B, B500SP, 
b) pręty żebrowane i walcówka żebrowana B500A, B500B, B500SP. 

3. Dostawa elementów zbrojeniowych w ramach niniejszej umowy będzie wykonywana partiami w oparciu        
o szczegółowe zamówienia (dalej: zamówienia), które Zamawiający będzie składał Dostawcy w formie 
pisemnej za pomocą faksu lub e-mail w terminie 6 dni roboczych przed żądaną datą dostawy.  Zamówienie 
winno zawierać rysunek konstrukcyjny wykonawczy wraz z wykazem stali.  
Zamówienia złożone po godz. 12.00 traktuje się jako zamówienia złożone następnego dnia roboczego. 

4. Dostawca czytelnie oznakuje każdą partię dostarczanych elementów zbrojeniowych zgodnie ze specyfikacją 
zamówienia (etykiety) nr pręta, nr rysunku. 

5. Dostawca odpowiada za organizację transportu oraz należyte zabezpieczenie dostarczanych elementów 
zbrojeniowych, bez dokonania rozładunku. 

6. Rozładunek dostarczonych elementów zbrojeniowych leży po stronie Zamawiającego, jest nieodpłatny             
i może trwać nie dłużej niż 2 godziny. Za każdą następną godzinę rozładunku nalicza się opłatę w wysokości 
100 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę.  

7. Imiennie określony przedstawiciel Zamawiającego jest zobowiązany do potwierdzenia odbioru dostawy na 
dokumencie dostawy (WZ) czytelnym podpisem – pełnym imieniem i nazwiskiem – wraz z pieczątką firmową 
Zamawiającego. Wykaz osób upoważnionych do odbioru dostawy w imieniu Zamawiającego stanowi 
załącznik nr 3 do niniejszej umowy.   

8. Osoba upoważniona, o której mowa w pkt. 7 dokona, przed potwierdzeniem odbioru, kontroli ilościowej 
dostarczonych elementów zbrojeniowych. 

9. Minimalny tonaż jednostkowej dostawy określa się na 23 tony. W przypadku zamówień o niższym tonażu, 
Dostawca uprawniony jest do doliczenia dopłaty tytułem kosztów transportu za każdą brakującą tonę w 
wysokości 50 zł netto.  

10.  Dostawca gwarantuje moce produkcyjne w ilości max. ... Ton miesięcznie, ... Ton tygodniowo .  
 

§ 4 
Termin wykonania umowy 

 
1. Strony ustalają następujące terminy wykonania przedmiotu umowy: 

a) termin rozpoczęcia dostaw: …………………….. 
b) termin zakończenia dostaw: ……………………. 

2. Termin wykonania dostawy ulega przesunięciu z powodu błędów w dokumentacji technicznej lub 
wprowadzonych na piśmie przez Zamawiającego i/lub projektanta zmian i korekt. 

3. Termin wykonania dostawy może ulec przesunięciu w przypadku działania siły wyższej, w szczególności: 
strajków, blokady dróg i ulic, obniżonej lub zbyt wysokiej temperatury powietrza, obfitych opadów 
atmosferycznych, awarii lub katastrofy budowlanej. 

4. Dostawca powiadomi pisemnie Zamawiającego o konieczności przedłużenia terminu wykonania dostawy ze 
względu na zaistniałe okoliczności, o których mowa w pkt. 3 i 4 niniejszego paragrafu oraz inne z powodu 
których wykonanie dostawy nie jest możliwe w umówionym terminie, w terminie 2 dni od dnia zaistnienia 
tych okoliczności. 

5. Zaakceptowanie konieczności przedłużenia terminu w przypadku określonym w pkt. 3 niniejszego paragrafu 
wymaga dodatkowo ustalenia nowego terminu wykonania dostawy oraz podpisania aneksu do umowy.  

6. Zamiar przesunięcia przez Zamawiającego terminu odbioru dostawy elementów zbrojeniowych wymaga 
pisemnego powiadomienia Dostawcy i uzyskania jego pisemnej zgody.  
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§ 5 
Wynagrodzenie 

 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Dostawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie 

w wysokości zgodnej z wystawionymi fakturami.  
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 ustala się jako iloczyn ceny jednostkowej netto za 1 kg oraz ilości 

dostarczonych elementów zbrojeniowych w kg. 
3. Cenę jednostkową, o której mowa w pkt. 2 strony ustalają w wysokości ………. zł netto/kg. Cena zostanie 

powiększona o podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury.   
4. Podstawę obliczenia wynagrodzenia zgodnie z pkt. 2 stanowi ilość realnie dostarczonych elementów 

zbrojeniowych wynikająca z dokumentów WZ podpisanych przez osobę upoważnioną zgodnie z § 3 pkt. 7.  
5. Za dostarczenie dodatkowej ilości elementów zbrojeniowych, wynikające ze zmian w dokumentacji                 

i spostrzeżonych błędów, Dostawca otrzyma wynagrodzenie zgodnie z pkt. 2 i 3 niniejszego paragrafu. 
 

§ 6 
Warunki płatności 

 
1. Fakturowanie dostarczonych elementów zbrojeniowych odbywa się po każdej dostawie. Podstawą do 

wystawienia faktury VAT za dostawę elementów zbrojeniowych jest dokument WZ podpisany przez osobę 
upoważnioną zgodnie z § 3 pkt. 7. 

2. Termin płatności faktur wynosi 30 dni od daty wystawienia faktury. Termin zapłaty jest terminem uznania 
rachunku bankowego Dostawcy. Płatności są dokonywane w wysokości 100% wartości faktury brutto. 

3. Za nieterminowe regulowanie przez Zamawiającego należności z tytułu wykonania umowy, Dostawca 
dolicza odsetki w ustawowej wysokości. 

4. W przypadku przekroczenia przez Zamawiającego terminu płatności o 7 dni, Dostawca zastrzega sobie 
prawo do wstrzymania kolejnych dostaw do czasu uregulowania należności przez Zamawiającego. 
Przekroczenie terminu płatności o 14 dni może skutkować wypowiedzeniem umowy ze skutkiem 
natychmiastowym przez Dostawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający. 

5. Limit kredytowy przyznany przez PWS Sp. z o.o. na podstawie m.in. wysokości zabezpieczenia lub limitu 
przyznanego przez firmę ubezpieczeniową , stanowi granicę maksymalnego zadłużenia całkowitego wobec 
Dostawcy . W przypadku , gdy całkowite zadłużenie przekroczy wysokość limitu kredytowego bądź gdy w 
trakcie realizacji kontraktu cofnięty zostanie limit przez firmę ubezpieczeniową , Dostawcy  przysługuje 
prawo wstrzymania dostaw , a wszelkie konsekwencje wynikające z tego faktu ponosi Odbiorca. 

 
§ 7 

Sposób płatności 
 

1. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto bankowe Dostawcy w ..................... nr konta: ............... 
2. Dostawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) o numerze identyfikacyjnym NIP: 

876-23-61-261. 
3. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) o numerze identyfikacyjnym 

NIP: ………………..  
4. Zamawiający upoważnia Dostawcę do wystawiania faktur bez jego podpisu. 
 
 

§ 8 
Odstąpienie od umowy 

 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Dostawcy : 

a) gdy zostanie złożony wniosek o upadłość Dostawcy ; 
b) w przypadku zgłoszenia rozwiązania lub likwidacji przedsiębiorstwa Dostawcy ; 
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2.  Dostawca może odstąpić od umowy z winy Zamawiającego: 
 a)    w przypadku braku zapłaty za zamówione i odebrane elementy zbrojarskie w terminie dłuższym niż 14  
      dni po upływie terminu zapłaty; 
b)    w przypadku nie odbierania wykonanych elementów zbrojarskich w terminie dłuższym niż 7 dni; 
c) gdy zostanie złożony wniosek o upadłość Zamawiającego; 
d) w przypadku zgłoszenia rozwiązania lub likwidacji przedsiębiorstwa Zamawiającego. 
e) w przypadku utraty limitu przyznanego Zamawiającemu przez firmę ubezpieczeniową.   

 
 

§ 9 
Opóźnienie w odbiorze/ brak odbioru dostawy 

 
1. W przypadku opóźnienia Zamawiającego w odbiorze wykonanych elementów zbrojeniowych powyżej 5 dni 

Dostawca sporządzi inwentaryzację wykonanych elementów. W takim przypadku Dostawca wezwie 
pisemnie Zamawiającego do udziału w inwentaryzacji. W przypadku, gdy Zamawiający w terminie 3 dni nie 
zgłosi udziału w inwentaryzacji (i nie przystąpi do sporządzenia inwentaryzacji), inwentaryzację taką 
sporządzi sam Dostawca, a protokół z niej prześle Zamawiającemu wraz z fakturą VAT za wykonane, a nie 
odebrane elementy zbrojeniowe.  

2. Opóźnienie Zamawiającego w odbiorze wykonanych elementów zbrojeniowych, o którym mowa w pkt. 1 jest 
równoznaczne z wypowiedzeniem umowy ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiającego z przyczyn, 
za które ponosi on odpowiedzialność. 

3. W razie wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy w innych przypadkach niż określony w pkt. 2 Dostawca 
sporządzi protokół z produkcji w toku oraz inwentaryzację wykonanych elementów zbrojeniowych. W takim 
przypadku stosuje się odpowiednio pkt. 1. 

4. Zamawiający w przypadkach, o których mowa w punktach poprzedzających niniejszego paragrafu, 
zobowiązuje się do zapłaty za wykonane, a nie odebrane elementy zbrojeniowe, zgodnie z wystawioną 
przez Dostawcę fakturą VAT.  

5. Zamawiający może po zapłacie zgodnie z pkt. 4 odebrać wykonane elementy zbrojeniowe. W przypadku,       
o którym mowa w pkt. 2 oraz w pkt. 3, jeżeli wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, 
za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, transport wykonanych elementów zbrojeniowych leży po 
stronie Zamawiającego. 

6. Braku odbioru zamówionej stali w ilości i terminie określonych niniejszą umową jest równoznaczne                
z wypowiedzeniem umowy ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 
on odpowiedzialność. 

 
§ 10 

Dokumenty jakościowe, reklamacje 
 

1. Dostawca zobowiązany jest posiadać „oświadczenia dostawcy”, tzn. deklaracje zgodności wraz z atestami 
hutniczymi na stal użytą do produkcji elementów zbrojeniowych. 

2. Ewentualne badania stali użytej do produkcji elementów zbrojeniowych obciążają Zamawiającego. 
3. Reklamacje jakościowe dotyczące kształtów i wymiarowania elementów zbrojeniowych muszą być 

zgłoszone przez Zamawiającego w formie pisemnej w ciągu 3 dni od daty dostawy. Zgłoszenia reklamacyjne 
zgłoszone bez zachowania tej formy i/lub terminu nie będą przez Dostawcę rozpatrywane. 

4. Dostawy w ramach postępowania reklamacyjnego będą realizowane w terminie 5 dni roboczych od daty 
zgłoszenia. 

 
§ 11 

Kary umowne 
 

1. Zamawiający jest uprawniony do żądania zapłaty przez Dostawcę kary umownej w razie: 
a) rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Dostawca – 

w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia netto określonego w § 5, 
b) zwłoki Dostawcy w wykonaniu dostawy – w wysokości 0,2 % wartości netto danej dostawy za każdy dzień 

zwłoki, jednak nie więcej jak 10% wartości netto danej dostawy, 
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c) zwłoki Dostawcy w dostawie elementów zbrojeniowych w ramach postępowania reklamacyjnego, o którym 
mowa w § 10 pkt. 4 – w wysokości 0,2 % wartości netto reklamowanych elementów zbrojeniowych, za każdy 
dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości netto reklamowanych elementów zbrojeniowych. 

2. Dostawca jest uprawniony do żądania zapłaty przez Zamawiającego kary umownej w razie: 
a) rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający 

– w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia netto określonego w § 5. 
  
 
 
 
 
 
 

§ 12 
Postanowienia końcowe 

 
1. Wszelkie powiadomienia dla drugiej Strony umowy, które zgodnie z niniejszą umową wymagają formy 

pisemnej będą przesyłane za pomocą faksu , e-mail lub pocztą . 
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności. 
3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 
4. Ewentualne spory mogące powstać w trakcie wykonywania postanowień niniejszej umowy Strony poddadzą 

rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Dostawcy. 
5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron 

umowy. 
 
 
Załączniki: 
1. Wypis z KRS Dostawcy 
2. Wypis z KRS Zamawiającego 
3. Wykaz osób upoważnionych do podpisywania dokumentów WZ 
 
 
Podpisy Stron umowy: 

 
Zamawiający:                               Dostawca: 
 

 
. 


